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Вигідне географічне положення дає Україні 

можливість відігравати важливу роль у міжна-

родній системі транспортування газу і сприяти 

прискоренню її інтеграції в європейський та 

світовий економічний простір. Про це пові-

домив міністр енергетики та вугільної про-

мисловості України Едуард Ставицький в ІА 

«Укрінформ» 17 травня 2013 року під час прес-

конференції на тему «Перспективи викорис-

тання газотранспортної системи України».

Як відомо, 3 травня 2013 року українська 

делегація на офіційному рівні взяла участь 

у круглому столі з питань розвитку газово-

го ринку в Україні під головуванням євро-

пейського комісара з питань енергетики 

Гюнтера Оттінгера. Захід відбувся у Брюсселі 

(Королівство Бельгія). Також у круглому столі 

взяли участь провідні компанії нафтогазово-

го ринку світу та представники фінансових 

структур. У рамках круглого столу були про-

ведені семінари з питань розвитку газового 

коридору та розглянуті практичні питання з 

використання газових сховищ України для 

ЄС. Було обговорено питання газового ринку 

України та перспективи розвитку газотран-

спортної системи України.

«Вигідне географічне розташування України 

на основних шляхах транспортування природ-

ного газу від газовидобувних регіонів Росії та 

Центральної Азії до країн Європи, які є осно-

вними його споживачами, техніко-економічні 

переваги розвитку наявної газотранспортної 

системи дають Україні потенційну можливість 

відігравати важливу роль у міжнародній сис-

темі транспортування газу і сприяти приско-

ренню її інтеграції в європейський та світо-

вий економічний простір», – зазначив Едуард 

Ставицький.

Міністр також повідомив, що за підсумками 

минулого року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», як і в попе-

редні роки, виконало всі непрості завдання, які 

стояли перед Компанією. Протягом 2012 року 

газотранспортна система працювала надійно і 

виконувала покладені на неї функції безперебій-

ного транспортування газу споживачам України 

і транзиту газу в країни Європи. Загальний тран-

зит природного газу територією України в 2012 

році склав 84,3 млрд м3. Враховуючи пропус-

кну здатність нашої системи на виході, резерв 

потужності становить 60 млрд м3, що перевищує 

потужність «Північного потоку».

Очільник Міненерговугілля нагадав, що вже 

чотири роки триває діалог з Євро пейською 

комісією та міжнародними фінансовими орга-

нізаціями (МФО) з метою виділення кредитних 

коштів на модернізацію газотранспортної сис-

теми України. Протягом цього періоду уряд 

України послідовно виконував зобов’язання 

за підписаною Спільною заявою Україна – ЄС 

від 23 березня 2009 року та Договором про 

заснування Енергетичного співтовариства, до 

якого Україна приєдналась у 2010 році. Для 

ефективної підготовки проекту модернізації 

та реконструкції газотранспортної системи 

України та залучення кредитних коштів МФО 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» залучила послуги консорціуму захід-

них консультантів на чолі з MottMacDonaldLtd 

для розробки техніко-економічного обґрун-

тування модернізації газотранзитної системи 

та підземних сховищ газу України (ТЕО), яке є 

необхідним документом для прийняття МФО 

рішення про надання кредитних ресурсів.

Результати ТЕО показали, що модернізація 

газотранспортної системи України є економіч-

но вигідною та відповідає як стандартам укра-

їнського законодавства, так і стандартам ЄС. 

Першочерговим проектом для фінансування 

обрано першу чергу проекту «Модернізація 

та реконструкція магістрального газопроводу 

«Уренгой-Помари-Ужгород», вартість якої, за 

попередніми оцінками, становитиме $519 млн, 

у тому числі за рахунок коштів ЄБРР та ЄІБ на 

паритетних умовах – $308 млн, решта – за влас-

ні кошти Націо нальної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України». Інші черги фінансування 

проекту «Модернізація та реконструкція магі-

стрального газопроводу «Уренгой-Помари-

Ужгород» (загальна вартість $1 024 млн) пла-

нується здійснити у тому числі із залученням 

кредитних коштів МБРР. 

За матеріалами прес-служби 
Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України

НОВИНИ КОМПАНІЇ 

Едуард Ставицький розповів про перспективи 
використання газотранспортної системи України

Міністр також повідомив, що 
за підсумками минулого року 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», як і в 
попередні роки, виконало всі 
непрості завдання, які стояли 
перед Компанією. Протягом 
2012 року газотранспортна 
система працювала надійно
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НОВИНИ КОМПАНІЇ 

У травні 2013 року зі сторони Республіки 

Польща в газотранспортну систему України 

надійшло 129 млн м3 природного газу, що 

на 21%, або 27 млн м3. більше за показники 

квітня поточного року.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» продовжує тран-

спорт блакитного палива з Угорщини. За 

оперативними даними, з початку черв-

ня, орієнтовно було протранспортовано 

37,8 млн м3.

Як раніше повідомлялось, 1 листопада 

2012 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» почав при-

ймати  природний газ з Польщі.

З листопада 2012 року по червень 2013 

року загальний об’єм надходження природ-

ного газу з Польщі та Угорщини орієнтовно 

склав 420 млн м3.

Раніше віце-прем’єр України Юрій Бойко 

заявляв, що збільшення поставок газу з країн 

Європейського союзу – одне із стратегічних 

завдань, що стоять перед урядом.

«Чим більше ми купуємо газу з інших дже-

рел, тим менше  за «кабальним» контрактом, 

підписаним попереднім урядом, який прак-

тично не дає розвиватися економіці держави. 

Ми відразу попередили російських колег з 

урахуванням того, що європейський газ сьо-

годні для нас дешевший, ми будемо збільшу-

вати його закупівлі», – сказав Юрій Бойко.

Як повідомлялось раніше, ПАТ «УКР ТРАНС

ГАЗ» проводить переговори з компаніями 

Eustream (Словаччина) та «СНТГН Трансгаз» 

(Румунія) про можливість подачі природного 

газу з території Словаччини та Румунії в ГТС 

України.

За оперативними даними центрального 

диспетчерського департаменту ПАТ «УКР

ТРАНСГАЗ», з початку 2013 року надходження 

імпортованого блакитного палива в газо-

транспортну систему України зменшилось 

на 27%.

За 5 місяців 2013 року через територію 

України в країни Західної Європи та СНД про-

транспортовано 32 млрд м3 природного газу, 

що на 17% менше за показники аналогічного 

періоду минулого року.

«Незважаючи на зменшення імпор-

ту всі заявки на прокачку газу через ГТС 

Укртрансгаз виконує в повному обсязі на 

100% та в зазначені строки», – повідомляють 

в центральному диспетчерському департа-

менті ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Імпорт природного газу з Польщі збільшився на 
21%, а з Російської Федерації зменшився на 25%

З 13 по 17 травня 2013 року делегація 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» взяла участь у 21-й 

регулярній диспетчерській нараді пред-

ставників компаній країн, що здійснюють 

транзит та використання російського при-

родного газу в Україні, Молдові,  країнах 

Балканського регіону та Туреччині.

Під час проведення наради були обгово-

рені питання забезпечення зниження нерів-

номірності відбору газу в межах контрак-

тних умов, а також внесені зміни в графік 

ремонтних робіт по транзитних газопро-

водах балканського напрямку, пов’язаних 

зі зміною режимів поставок газу в літній 

період 2013 року.

Учасники наради відзначили, що тран-

зит газу в країни Балканського регіону та 

Туреччину здійснювався протягом остан-

нього року безперебійно та надійно, своє-

часно забезпечуючи споживачів заявлени-

ми об’ємами природного газу.

Нагагадаємо, що в лютому поточного 

року делегація ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» взяла 

участь у диспетчерській нараді ком паній-

транзитерів природного газу в країни 

Південно-Західної Європи.

Укртрансгаз взяв участь у нараді компаній-
транзитерів природного газу 

Травень 5 місяців

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.:

8 417 7 752 92 64 840 56 220 87

1) Транспор тування 
газу для споживачів 
України

2 036 1 765 87 25 746 23 856 93

2) Транспор тування 
газу через територію 
України, всього

6 359 5 984 94 38 496 32 164 84

– в країни Західної 
Європи, всього

6201 5 910 95 37 008 31 121 84

– в країни СНД, 
всього

158 73 46 1 488 1 043 70

3) Внутрішнє 
транспортування по 
Україні

22 20 12 597 200 33
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ТЕМА НОМЕРА

Вступне слово директора НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» Івана Самченка 

Науково-виробничий центр технічної діагностики «ТЕХДІАГАЗ» створено наказом 
акціонерного товариства «Укргазпром» від 6 листопада 1996 року за № 241 «Про 
створення Науково-виробничого центру технічної діагностики АТ «Укргазпром», 
яким передбачалось створення однієї структурної одиниці – відділу раціонального 
використання газу, екологічної діагностики та промислової санітарії. У складі відділу 
було дві лабораторії: екологічної діагностики, а також промислової санітарії та раді-
аційної безпеки. 

Розуміння базового принципу «Знати, щоб запобігти!», належна увага керівництва 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до питань діагностування об’єктів магістральних газопроводів 
(МГ), 17 років наполегливої праці – і в підсумку  НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» став базовою 
організацією з технічного діагностування об’єктів МГ Укртрансгазу. НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» 
є єдиною в Україні експертною організацією з таким широким спектром діагностич-
них робіт та виробничими потужностями. Це 27 лабораторій за різними напрямками 
діяльності, 391 фахівець, 37 технічних експертів. Нашим основним активом є праців-
ники філії, які нині працюють над розширенням як обсягів, так і видів робіт, враховую-
чи постійне підвищення вимог до надійності обладнання, ефективності використання 
ресурсів та потреби замовників – філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Хочу висловити щиру подяку колективу за високу професійну майстерність, 
старанність у виконанні робіт та бажаю всім працівникам та їхнім сім’ям родинного 
затишку, любові, злагоди та благополуччя, невичерпної енергії, здійснення задуманих 
планів, успіхів та оптимізму, віри й надії у краще майбутнє!



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №3(81) 2013 7

Історія розвитку
У першоджерел створення НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» 

стояли працівники АТ «Укргазпром» Олександр 

Прищепо – начальник служби використання 

паливно-енергетичних ресурсів Об’єднаного 

диспетчерського управління та Олександр 

Семенов – начальник відділу ресурсоенерго-

збереження та екології.

З травня 1998 року відбулося розширення 

виробничих функцій НВЦ «ТЕХДІАГАЗ», в його 

структуру вводяться відділи:

– діагностики і організації експлуатації МГ;

– діагностики і організації експлуатації ГПА 

КС і КУ АГНКС;

– засобів газовимірювання, автоматизації, 

телемеханіки, метрології і хроматографії;

– діагностики і організації експлуатації енер-

гетичного обладнання.

Першим директором НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» був 

Вітовський В. М. Через рік обов’язки директора 

до 1999 року виконував Старик І. К. Наприкінці 

1999 року чисельність Центру становила 20 

фахівців.

Поступового системного розвитку діа-

гностична служба ДК «УКРТРАНСГАЗ» зазнає з 

вересня 1999 року, коли на посаду директора 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» призначається Микола Сакун. 

Під його керівництвом і за безпосередньої 

участі розробляється «Концепція створення 

галузевої системи комплексного діагностично-

го обслуговування газотранспортної системи 

ДК «УКРТРАНСГАЗ». Концепція передбачає пое-

тапний розвиток діагностичного обслуговуван-

ня об’єктів газотранспортної системи та ство-

рення регіональних підрозділів НВЦ «Техдіагаз» 

у Харкові, Івано-Франківську, Одесі і Черкасах.

На основі концепції в першій половині 2000 

року розробляється Галузева науково-технічна 

програма на 2000−2004 роки. «Створення і роз-

виток комплексного діагностичного обслуго-

вування газотранспортної системи ДК «УКР

ТРАНС ГАЗ» НАК «Нафтогаз України». Науково-

технічна програма передбачає організаційне, 

технічне, інформаційно-методичне, кадрове та 

виробниче забезпечення системи діагностично-

го обслуговування за всіма основними напрям-

ками виробничої діяльності Укртрансгазу: ліній-

ної частини магістральних газопроводів та під-

ТЕМА НОМЕРА

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» – НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» – 
центр комплексної оцінки центр комплексної оцінки 
технічного стану технічного стану 
газотранспортної системигазотранспортної системи

М. Ю. Сакун 
А. В. Тіхановська 
НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»
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земних сховищ газу; газоперекачувальних агре-

гатів компресорних станцій та автомобільних 

газонаповнювальних компресорних станцій; 

засобів автоматики і телемеханіки; електроенер-

гетичного обладнання; екології і промсанітарії; 

аналітичної та методичної роботи.

За всіма напрямками діяльності Центру ство-

рюються науково-виробничі відділи, які очолю-

ють відомі в галузі фахівці: науково-виробничий 

відділ діагностики шкідливих викидів, екології 

та промсанітарії – ветеран нафтогазової про-

мисловості Володимир Киричок; заступником 

начальника науково-виробничого відділу діа-

гностики ГПА КС і КУ АГНКС працював вете-

ран нафтогазової промисловості Володимир 

Димовіс – кавалер державних нагород, 

Почесної відзнаки ІІІ ступеня НАК «Нафтогаз 

України» та відзнаки ДК «УКРТРАНСГАЗ».

Наприкінці 2000 року розпочало свою 

діяльність Східне відділення філії НВЦ «ТЕХ

ДІАГАЗ» у Харкові. Гарячим ентузіастом ство-

рення відділення, людиною, яка очолила 

колектив і викарбувала основні принципи 

технічної політики, був перший його керівник, 

ветеран газової промисловості, канд. техн. 

наук Валерій Кудря. С перших днів існування 

відділення його девізом стали «Якість обсте-

жень та технічна обґрунтованість рішень». 

Основним завданням Східного відділення 

було і залишається впровадження єдиної тех-

нічної політики в галузі діагностування техніч-

ного стану обладнання компресорних станцій 

Східного регіону України. З часом коло питань 

і географія об’єктів, що підлягають діагносту-

ванню, поширились на інші регіони України. 

У 2004 році керівництво Східним відділенням 

успішно перейняв канд. техн. наук Валерій 

Жиленко, а в 2011 році – молодий фахівець, 

канд. техн. наук Олександр Котуза.

Великий вклад у становлення та розвиток 

Східного відділення внесли ветерани галузі: 

Віктор Малушко – будівельник газопроводу 

«Союз», кавалер ордена «Знак Пошани» та 

Почесної відзнаки НАК «Нафтогаз України» ІІ 

ступеня; канд. техн. наук Олександр Сорокін; 

Марина Дегтяр; Віктор Кіпрюшин.

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» з жовтня 2000 року є 

організацією зі стандартизації у галузі техніч-

ного діагностування технологічних об’єктів 

НАК «Нафто газ України». За цей час працівника-

ми «ТЕХДІАГАЗУ» самостійно та у співавторстві 

з іншими організаціями розроблено більше 30 

стандартів підприємства, СОУ та методик.

Розширюється і наукова робота. Під егідою 

заступника директора з наукової роботи, вете-

рана нафтогазової промисловості, докт. техн. 

наук Анатолія Мазницького здійснюються 

роботи із взаємодії з науковими установами 

та координації робіт наукового спрямування в 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ».

Під своє крило Мазницький А. С. збирає 

багато досвідчених спеціалістів газотранспорт-

ної галузі, серед яких чотири кандидати тех-

нічних наук. Наукові розробки «ТЕХДІАГАЗУ» 

захищено патентами України і Росії.

У 2003 році постановою президії Вищої атес-

таційної комісії України (ВАК) від 30.06.2003 

№ 35-08/7 НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» було включено до 

переліку провідних установ для експертизи 

дисертацій за деякими спеціальностями. З роз-

витком технічного діагностування за ініціативи 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» у 2004 році ДК «УКРТРАНСГАЗ» 

започаткувала проведення нарад з технічного 

діагностування для обміну досвідом між усіма 

управліннями магістральних газопроводів. На 

робочих семінар-нарадах обговорювались 

питання економічної та наукової ефективності 

діагностичних робіт, сучасні методи та техноло-

ТЕМА НОМЕРА

Комплексні корозійні обстеження на території компресорної станції

Виконання товщинометрії ТТО обладнання КС «Радушне 2»
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гії діагностичного обслуговування обладнання 

об’єктів транспорту, зберігання і розподілен-

ня газу ДК «Укртрансгаз», що є актуальними 

на ринку інжинірингових послуг, у тому числі 

щодо аналізу результатів технічного діагносту-

вання і кількісного оцінювання ризиків.

Досвід фахівцями з технічного діагносту-

вання, накопичений за чотири роки, вийшов 

за рамки галузевого семінару та набув стату-

су конференції за міжнародної участі. Так, з 

2008 року розпочато проведення конференцій 

із залученням спеціалістів виробничої ланки 

газотранспортних підприємств країн ближньо-

го зарубіжжя: Росії, Білорусії, Молдови, Румунії.

За цей час працівниками НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» 

організовано та проведено 11 нарад, дві з яких 

проходили за участі представників іноземних 

організацій.

У січні 2005 року на Центр покладено 

обов’язки щодо організації та супроводження 

паспортизації технологічних трубопроводів 

обв’язки обладнання КС. Для виконання цієї 

роботи розроблено типову програму і техніч-

ні завдання на:

– топографо-геодезичну зйомку;

– комплексні корозійні обстеження;

– обстеження методами неруйнівного 

контролю.

За результатами завершення цього комплек-

су робіт оформлюється експертний висновок 

про об’єкт із визначенням строку до наступ-

ного обстеження. Ця робота не втратила своєї 

актуальності, а навпаки вдосконалена та нині 

виконується також власними силами Центру і, 

що важливо, із забезпеченням всього комплек-

су робіт (так звана «робота під ключ»). 

Накопичений останніми роками величез-

ний багаж результатів діагностичних обсте-

жень лінійної частини МГ, чільне місце серед 

яких займають результати внутрішньотрубної 

діагностики та комплексних корозійних обсте-

жень, та необхідність впровадження єдиної 

системи управління цілісністю трубопроводів 

(далі – СУЦ) вимагав вирішення як мінімум 

таких питань:

– систематизація результатів діагностики;

– суміщення результатів різних діагностич-

них обстежень;

– комплексний аналіз результатів діагносту-

вання та розробка рекомендацій з реагування;

– підвищення ефективності та якості діа-

гностування;

– супроводження процесу створення СУЦ.

Вирішення цих питань доручили філії 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ», для цього було створено 

аналітичний відділ технічного діагностування 

об’єктів магістральних газопроводів. 

Для виконання поставлених завдань було 

насамперед розроблено «Положення про ана-

ліз результатів внутрішньотрубної діагностики 

магістральних газопроводів ДК «Укртрансгаз» 

та організацію виконання ремонтних робіт з 

усунення дефектів», типові технічні завдання на 

виконання робіт з технічного діагностування 

ряду важливих об’єктів МГ. Починаючи з 2009 

року було підготовлено перший звіт за резуль-

татами комплексного аналізу технічного стану 

магістрального газопроводу. Нині цю роботу 

виконано для дільниць лінійної частини загаль-

ною довжиною 4723 км. 

2010 рік – надзвичайно важливий в істо-

рії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ». Це рік, коли мудрість і 

далекоглядність керівництва ДК «Укртрансгаз» 

взяли гору над амбіціями скептиків та було 

запроваджено давно назрілу та підготовлену 

концепцію створення єдиної сервісної філії за 

напрямком діагностування об’єктів МГ. Так, з 

метою централізації управління, підвищення 

якості та ефективності виконання робіт з тех-

нічної діагностики об’єктів ГТС, відповідно до 

розпорядження НАК «Нафтогаз України» від 

07.05.2008 №49-р «Про оптимізацію організа-

ційних структур та штатної чисельності філій 

представництв та інших відокремлених струк-

турних підрозділів дочірніх компаній та підпри-

ємств НАК «Нафтогаз України» та на виконання 

наказу ДК «УКРТРАНСГАЗ» від 26.11.2009 № 508 

«Щодо структурних змін» створено:

– Івано-Франківський територіальний центр 

(м. Івано-Франківськ), Угерську діагностичну 

дільницю (с. Угерсько), Одеську діагностичну 

дільницю (м. Одеса);

– Східне відділення реорганізовано у 

Харківський територіальний центр (м. Харків);

– Донецьку діагностичну дільницю 

(м. Донецьк, м. Горлівка); 

– Криворізьку діагностичну дільницю 

(м. Кривий Ріг);

– Київську діагностичну дільницю 

(м. Боярка);

– Черкаську діагностичну дільницю 

(м. Черкаси).

ТЕМА НОМЕРА

Вимірювання товщини стінки 
трубопроводу
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Основою створення вказаних підрозділів 

стали фаховий склад, приладове та технічне 

забезпечення діагностичних підрозділів філій 

ДК «УКР ТРАНСГАЗ». Також варто зазначити, 

що фахова підготовка, технічне оснащення, 

досвід, якість організації та виконання робіт 

цих підрозділів, були різними, а іноді взага-

лі суттєво різнились. І основним завданням, 

окрім збереження планових обсягів виконан-

ня робіт стало також доведення їх до найвищих 

стандартів якості. З цим завданням колектив 

успішно справляється. Хоча ще рано говорити 

про фінішну пряму, все ж є багато прикладів 

ефективності роботи, зокрема:

– НВЦ став основним виконавцем робіт 

з технічного діагностування ділянок газо-

проводів, де не проводиться ВТД (у т. ч. діа-

гностування переходів через автодороги та 

залізниці);

– піднято на якісно новий рівень виконання 

робіт з комплексних обстежень засобів про-

тикорозійного захисту та корозійного стану 

об’єктів МГ з доведенням середньорічного 

обсягу виконання до 2200 км;

– забезпечено виконання ТД посудин, що 

працюють під тиском у всіх філіях.

Цей перелік, на щастя, не є вичерпним. Для 

скептиків зауважимо, що, звичайно, в роботі 

бувають огріхи, але «не помиляється той, хто 

нічого не робить». Колектив Центру швидко 

реагує на зауваження та рекомендації замов-

ників, забезпечуючи правило «Якість перш 

за все». 

Вагомим аргументом на користь розши-

рення філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» є те, що тепер 

існує можливість так званої «диспетчериза-

ції» процесу ТД, коли, враховуючи фактичне 

завантаження підрозділів філії і потреби всіх 

замовників, розширено як географію і обсяги 

робіт, так і їхні види. Все це, безумовно, при-

водить до підвищення ефективності роботи та 

суттєвої економії витрат Товариства.

З метою розширення видів діагностич-

них робіт силами НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» у грудні 

2011 року створюється Кременчуцька діа-

гностична дільниця. Основний напрямок 

діяльності – комплексне обстеження засо-

бів протикорозійного захисту і корозійного 

стану технологічних трубопроводів комп-

ресорних станцій. У 2012 році вперше в 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» власними силами вико-

нано повний комплекс робіт з ККО ТТО КС 

– обстежено КС «Софіївська» (1 цех) та КС 

«Ставищенська» (польові роботи). Планом 

робіт на 2013 рік передбачено виконання 

таких робіт вже на семи цехах п’яти КС. Також 

у 2011 році НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» успішно прой-

шов технічний нагляд за сертифікованою 

системою управління якістю під час надання 

послуг з ремонту магістральних трубопро-

водів, технічного обслуговування, технічних 

випробувань та аналізу, що був проведений 

ДП «Харківстандартметрологія». У результаті 

до Сертифіката на систему управління якістю 

УкрСЕПРО було додано «Послуги з технічного 

контролю» та «Послуги з технічних випро-

бувань та аналізу». Також за результатами 

сертифікації інтегрованої системи управління 

ДК «УКРТРАНСГАЗ» та її філій (НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» 

у тому числі) Компанією було отримано сер-

тифікати TUVRheinlandCert.

У НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» ефективно впроваджу-

ється та удосконалюється сертифікована інте-

грована система управління якістю для реалі-

зації єдиної політики ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 

галузі стандартизації та якості продукції. 

Сучасна виробнича діяльність
Філія НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» в Україні є одні-

єю із небагатьох організацій (експертних), 

яка має право окрім контролю виконувати 

комплексну оцінку фактичного технічного 

стану та прогноз безпечного ресурсу роботи 

об’єктів ГТС.

Нині склад філії налічує 391 фахівця 

ТЕМА НОМЕРА

Головним завданням 
філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» є 
забезпечення надійної і 
безаварійної роботи об’єктів 
газотранспортної системи 
ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» шляхом 
проведення технічного 
огляду, випробувань, 
технічного діагностування 
та експертного обстеження 
основного та допоміжного 
обладнання і споруд 
газотранспортної системи 

Проведення лабораторних досліджень

Проведення діагностики силових трансформаторів
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(у т. ч. 37 технічних експертів), 27 лабораторій 

за різними напрямками: вимірювальні, елек-

тротехнічні, електрохімічного захисту, неруй-

нівного конт ролю, визначення фізико-хімічних 

показників газу, санітарну лабораторію.

Усі лабораторії сертифіковано в держав-

них органах сертифікації, є необхідні дозволи 

та ліцензії.

Також філією НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» виконують-

ся такі роботи:

– комплексний аналіз стану об’єктів МГ 

за результатами виконаних діагностичних 

робіт;

– планування та звітність з діагностуван-

ня по ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (організація робіт 

з діагностування, методичне керівництво, 

інформаційне забезпечення);

– супроводження розробок НДДКР;

– розроблення та впровадження норма-

тивної та методичної документації;

– експертиза сторонніх організацій щодо 

можливості виконання ними діагностичних 

робіт на ГТС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (оформлен-

ня допуску) ;

– перевірка технічних звітів за результата-

ми робіт з ТД сторонніх організацій на пред-

мет повноти та якості виконаних робіт.

Перелік виконуваних філією робіт – достат-

ньо різноманітний та постійно розширюється. 

Варто поглянути на план робіт з технічного 

діагностування Товариства, і буде зрозуміло, 

що майже нема видів робіт, які б не виконува-

ли фахівці НВЦ «ТЕХДІАГАЗ», і то низка робіт 

не виконується виключно через обмеження, 

встановлені нормативними документами (як 

от позачерговий технічний огляд), а не через 

відсутність такої можливості. 

Наші фахівці беруть активну участь у кон-

курсах на кращі наукові публікації з питань 

діагностики об’єктів ГТС. Так, у 2011 році 

у спільному конкурсі ДК «Укртрансгаз» і 

ВАТ  «Газ пром» із 60 статей призові місця у 

трьох різних номінаціях зайняли шість науко-

вих публікацій фахівців НВЦ «ТЕХДІАГАЗ». 

Під час вирішення питань, що постають 

перед НВЦ «ТЕХДІАГАЗ», колектив базується 

насамперед на досвіді ветеранів галузі, які 

сьогодні працюють у філії.

Також колектив НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» гордить-

ся тим, що серед них є фахівці, які пропрацю-

вали в галузі більше 20 років: Терпицький О. В., 

Комардіна О. Ю., Остапенко В. О., Бутенко Є. П., 

Луценко М. П., Водотика Т. М., Невечеря Г. Є., 

Нестеренко П. В., Фаустов В. І., Сепик В. В., 

Шабан П. І., Тесля А. В., Кривонос І. В., 

Демченко В. В., Коровін С. В., Турчак Б. М., 

Михайлевич М. П., Чайка Я. І. Такі досвідчені і 

мудрі працівники допомагають молодій гене-

рації фахівців успішно справлятись із завдан-

нями, що ставляться перед НВЦ.

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» також пишається своїми 

молодими фахівцями, які стають переможця-

ми у конференціях молодих спеціалістів. Це  

Крив’як В. М., Лисенко Д. В., Мольченко А. В., 

Стецишин О. П., Мороз А. О. та Кондратьєв Д. В. 

Їхні наукові роботи та публікації друкують у 

галузевих журналах. 

Соціально-культурне життя 
Любов до пісні та дзвінкі голоси поєднали 

начальника відділу нормативного забезпечен-

ня Олійник О. О., провідного інженера відділу 

екології та промсанітарії Чередніченко Ю. В. 

і водія Юрченка О. В. у співочий колектив 

«Гармонія». Вже з перших виступів на Сьомому 

фестивалі самодіяльної творчості працівників 

ДК «УКРТРАНСГАЗ», який проходив у мальов-

ничих Карпатах у 2012 році, колектив завою-

вав прихильність глядацької аудиторії. І нехай 

«Гармонія» поки не отримала високих нагород, 

наше тріо запам’ятали всі глядачі, які були при-

сутні на гала-концерті у смт. Богородчани.

Та це тільки початок. НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» має 

великий творчий потенціал і в майбутньому 

планує представляти філію на фестивалях твор-

чості у різноманітних номінаціях.

У 2011-2012 рр. діти працівників брали 

участь у дитячому конкурсі-огляді художньої 

самодіяльності серед профспілкових організа-

цій  Києва під назвою «Зорепад надій», що від-

бувся під егідою Федерації профспілок України. 

І радували вони батьків та їхніх колег тільки 

призовими місцями.

Так, Марія Чир’єва у складі танцювального 

колективу два роки поспіль отримувала наго-

роди за призові місця (ІІ та І) за виконання 

запального рок-н-ролу та мелодійного вальсу. 

Анастасія Тіхановська заворожувала грою на 

фортепіано, отримала ІІ місце у хореографічній 

номінації та приз глядацьких симпатій, викону-

ючи номер з художньої гімнастики.

А у 2011 році маленькі переможці кон-

курсу на рівні з дорослими артистами віта-

ли газовиків із професійним святом зі сцени 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» своїми чудовими виступа-

ми та теплими словами.

Футбольну команду поповнюють на ші 

чоловіки: Ткаченко В. І., Шекера В. А., Про-

цюк Д. П., Кирилов В. В., Михайлишин Р. В., 

Лап ка В. П. У 2011 році на міжгалузевому тур-

нірі футболісти зайняли третє місце. На спор-

тивних іграх Укртрансгазу у 2009 році – друге 

місце. У 2011 році збірна з мініфутболу на 

ІХ спартакіаді зайняла третє місце. Богатирі 

Гнатишин Ю. Т. та Радченко О. В. виступають 

у силовому виді спорту – армреслінгу, а 

Варвашевич В. П. піднімає гирі. Волейбольна 

команда, у складі якої є Сидорін Є. В., на ІХ 

спартакіаді ДК «УКРТРАНСГАЗ» у 2011 році 

зайняла перше місце.

Серед останніх здобутків на спортивній 

ниві: у 2013 році працівники філії підніма-

лися на почесний п’єдестал за нагородами 

на спартакіаді «Ігри столичних підприємств» 

за програмою Київської міської спартакіади 

«Здоровий киянин». Інженер Гладуняк М. В. 

зайняв перше місце у змаганнях з шахів. 

Помічник керівника Вишняк О. В. посіла друге 

місце з бігу на дистанцію 400 м та третє місце 

на 100 м, інженер-дефектоскопіст Швець М. Ю.

завоював друге місце з настільного тенісу.

Нині ми можемо впевнено сказати, що 

завдяки високопрофесійним фахівцям, прила-

довій забезпеченості лабораторій, охопленню 

широкої території обслуговування колектив 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» готовий до викликів майбут-

нього та спроможний в межах своєї компетен-

ції забезпечувати ефективну та безперебійну 

роботу ГТС.

Також колектив філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» щиро 

вітає всю сім’ю газовиків і бажає всім нам плід-

ної роботи, що приносить тільки задоволення, 

а також родинного затишку, злагоди та благо-

получчя. Разом ми можемо ВСЕ! 

ТЕМА НОМЕРА

Усі лабораторії 
НВЦ «Техдіагаз» 
атестовані в державних 
органах сертифікації

Творчий виступ працівників НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» на фестивалі-конкурсі художньої 
самодіяльності працівників Укртрансгазу
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– Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, 
про організаторів форуму – компанію SAP.

– Компанія SAP – один зі світових лідерів 

на ринку корпоративних рішень, допомагає 

організаціям (великим і малим) за різними спе-

ціалізаціями більш ефективно управляти своїм 

бізнесом. Програмні рішення дають змогу під-

вищити ефективність взаємодії окремих спів-

робітників і організацій в цілому, сформувати 

глибоке розуміння бізнесу і створити конку-

рентну перевагу. Сервісами SAP користуються 

більше ніж 232 тис. клієнтів, передові техноло-

гії компанії гарантують високу рентабельність, 

сприяють безперервній адаптації та стійкому 

зростанню. 

Перший офіс SAP AG було відкрито в 1992 

році у Москві. За останні 20 років відкрилися 

представництва SAP в Єкатеринбурзі, Санкт-

Петербурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону, 

Алмати, Мінську і Києві.

– Які Ваші враження від цьогорічного 
SAP форуму 2013?

– SAP форум – завжди велика подія в світі 

ІТ. Форум щорічно проходить у найбільших 

містах світу. Цього року в Києві лейтмотивом 

форуму стала тема вдосконалення управ-

ління і трансформації бізнесу в Україні, під-

вищення рівня конкурентоспроможності та 

досвід підвищення ефективності компаній-

шляхом інновацій.

Форум відвідали президент регіону 

Центральної та Східної Європи SAPAG Майкл 

Кляйнемайєр, генеральний директор SAP СНД 

Віталій Постолатий, регіональний директор SAP 

СНД Павло Гонтарьов, регіональний директор 

SAP в Україні, Грузії та Молдові Максим Матяш, 

а також представники компаній – постачаль-

ників товарів і послуг на території Україні та 

за кордоном, які вже застосовують у своїй 

діяльності інноваційні рішення управління 

бізнесом SAP і рухаються шляхом прогресив-

ного розвитку. Провідним досвідом ділили-

ся ArcelorMittal, ТОВ «МЕТІНВЕСТ Холдинг», 

ПАТ «Укргазвидобування», ДТЕК, «МТС Україна», 

«Фармак», «Чумак», «Промінвестбанк», «Сбер-

банк Росії» в Україні та інші.

Представники державного сектора різних 

країн СНД обговорювали ключові тенденції, що 

вимагають використання інноваційних рішень 

у сфері цивільної безпеки та виявлення ризиків 

і загроз у реальному часі. Особливу увагу було 

приділено ролі ІТ-технологій у майбутньому 

українського бізнесу, суттєвому інноваційно-

му потенціалу України, що в змозі позитивно 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Більше новацій для лідерства
Делегація ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» взяла участь у SAP форумі 2013. Цей захід відбувся 29 травня 

2013 року у виставковому центрі «Київ Експо Плаза». Детальніше про форум та плани подальшого 

розвитку проекту SAP в Укртрансгазі розповів архітектор проекту Микола Сапунцов

О. К. Васильєва
Філія «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 

Віталій Волосецький під час презентації історії успіху
впровадження проекту SAP у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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впливати на економіку країни в цілому, а також 

про можливості національних компаній-лідерів 

зміцнити свої позиції за допомогою проривних 

рішень SAP у галузі бізнес-аналітики, мобіль-

них рішень, технології in-memory, «хмарним» 

обчисленням.

– Проект впровадження SAP у ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» визнано кращим проектом 
року. З точки зору архітектора проекту що 
саме визначило його успішність?

– У ході проекту було знайдено баланс між 

використанням стандартних рішень, запро-

понованих SAP, та власними розробками, що 

задовольняли специфічні вимоги ключових 

користувачів. 

Впровадження системи SAP було побудо-

вано на кращих світових практиках із застосу-

ванням інноваційних методологій Focus ASAP 

і Agile Business Add-on to ASAP, що дало  змогу 

охопити 17 філій і 111 виробничих майданчиків 

по усій Україні. У квітні 2012 року стратегіч-

ний проект ДК «Укртрансгаз» із впровадження 

автоматизованої системи управління бізнес-

процесами було відмічено на Форумі SAP Київ 

2012 у номінації «За інноваційну методологію 

впровадження проекту SAP». 

Але методологія – це ще не все. Головне – 

люди, всі учасники проекту без виключення, 

а саме, команда консультантів, працівники на 

місцях, керівники підрозділів – всі, хто так чи 

інакше брав участь у проекті. Всі, хто вірив в 

успіх та наполегливо працював над проектом 

весь час, не розділяючи день та ніч. Отже, успіх 

у впровадженні кожного процесу залежить 

не тільки від консультантів та методологів, а 

насамперед від кожного користувача. 

Вирішальною складовою успіху проекту є 

особиста зацікавленість топ-менеджменту ком-

панії, постійний контроль виконання кожного 

кроку проекту. За короткі терміни нам вдалося 

провести реформування ІТ-інфраструктури в 

Укртрансгазі, що дало змогу проводити дис-

танційне навчання працівників, робочі наради 

і значно пришвидшити впровадження всіх 

етапів проекту.

– Пане Миколо, а що ж далі? За якими 
напрямками буде розвиватися проект SAP 
у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»?

– Одним із головних напрямків розвитку є 

реалізація звітів у SAP. Під час першого етапу 

було налаштовано та передано в експлуата-

цію стандартну звітність, а також першочер-

гові звіти компанії, на базі яких керівництво 

приймає оперативні управлінські рішення. 

Протягом першого кварталу цього року було 

розроблено щоквартальну звітність ПАТ «УКР

ТРАНСГАЗ» до НАК «Нафтогаз України», а це 

більш ніж 35 форм звітності для відображення 

результатів діяльності компанії в розрізі статей 

витрат та видів діяльності. 

На даний момент спеціалісти всіх напрям-

ків працюють над звітами до Міністерства еко-

номіки та НКРЕ щодо виконання фінансового 

плану, коефіцієнтного аналізу, звіту про капін-

вестиції тощо. Автоматичне формування даних 

звітів дасть можливість користувачам більше 

часу приділяти аналізу показників ефектив-

ності компанії.

У цілому проект SAP має динамічний роз-

виток у багатьох напрямках: річне плануван-

ня, документообіг, мобільні рішення, зарплата 

тощо.

– Що саме Ви хотіли б побажати проек-
тній команді, керівникам та користувачам 
на місцях?

– Хочу зазначити, що зроблено дуже бага-

то. Впроваджено єдину систему управління, 

що працює в режимі оn-line  та в масштабі всієї 

організації. Ми пройшли дійсно важкий пері-

од, і тепер я бажаю всім творчої та аналітичної 

роботи для розкриття всього потенціалу мож-

ливостей системи. 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Під час роботи форуму 
було урочисто відзначено 
проект впровадження 
системи SAP в ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» у номінації 
«Найкращий проект 
2012 року» 

На знімку: Микола Сапунцов (зліва) під час нагородження 
команди впровадження проекту SAP у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
у номінації «Найкращий проект 2012 року»
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Після введення в дію СОУ 60.3-

30019801-100:2012 «Газ природний 

горючий. Визначення обсягів витрат 

природного газу на виробничо-технологічні 

потреби під час його транспортування газо-

транспортною системою та експлуатації під-

земних сховищ газу. Порядок розрахунку» у 

фахівців філій виникла низка питань та про-

блем. З одного боку, впроваджено єдиний 

порядок розрахунку визначення виробничо-

технологічних витрат (ВТВ) (згідно з СОУ 60.3-

30019801-100:2012), а з іншого – програмні 

методи використання цього СОУ в кожній філії 

є різними. Тому виникає проблема, коли всі 

рахують за однією методикою, а результати в 

усіх різняться.

У більшості випадків розрахунки та фор-

мування кінцевих звітів службами ГРС прово-

дяться в exсel-форматі, що часто супроводжу-

ється виникненням помилок. Ряд важливих 

недоліків, таких як незручність та недоскона-

лість самої форми, велика кількість даних, які 

потрібно вносити вручну, відсутність єдиної 

бази даних робить цю програму застарілою.

Тому було прийнято рішення про створен-

ня нової програми, яка б:

– спростила користування програмою і 

містила зручний інтерфейс користувача;

– привела всі розрахунки до вимог, перед-

бачених методикою визначення обсягів ВТВ;

– дала змогу частково відмовитись від руч-

ного внесення даних у форми;

– містила чіткий алгоритм заповнення 

форми із постійним контролем виконання 

кожного з пунктів алгоритму;

– містила інтелектуальний модуль, який 

би постійно контролював внесені та розра-

хункові дані;

– мала універсальну структуру, завдя-

ки якій можна легко додавати чи видаляти 

об’єкти без втрати формул;

– чітко розділила можливості користувача 

та адміністратора програми;

– згрупувала всі дані за об’єктами в єдину 

базу даних;

– зменшила термін формування звітів і під-

вищила точність та якість розрахунків;

– могла постійно вдосконалюватися без 

участі самого розробника.

Для розроблення цього програмного про-

дукту за основу було взято Microsoft Office 

Excel та мову програмування Visual Basic for 

Applications. Exсel є поширеним програмним 

продуктом, відомим своєю значною функ-

ціональністю. Мова програмування Visual 

Basic for Applications дає змогу реалізувати 

практично всі поставлені задачі. Як пока-

зав час, найголовнішим аргументом вибору 

саме Microsoft Office Excel для розроблення 

програми став той факт, що методика для 

визначення ВТВ увесь час удосконалюєть-

ся, а це тягне за собою постійну підтримку 

самої програми. Розробивши запропоновану 

автором програму в Excel, вдосконалювати її 

залежно до вимог буде нескладно, і це зможе 

виконувати кожний, хто має права адміністра-

тора на неї та знання Exсel і Visual Basic вище 

середнього. Це дасть можливість виконувати 

супровід цього програмного продукту без 

участі самого розробника.

Для запуску програми не потрібно додат-

кових бібліотек чи прикладних програм, 

достатньо, щоб на комп’ютері було встанов-

лено ліцензійний Office Excel 2003 і вище. 

Особливістю всіх листів програми є те, що 

вони максимально наближені до звичного 

для користувачів вигляду і містять зручний 

інтерфейс. Програма складається із відкритих 

та прихованих користувачеві листів, програм-

них модулів та форм користувача. Її структур-

ну схему відображено на рис. 1.

Усі листи умовно можна поділити на три 

групи:

1) листи введення даних;

2) листи розрахунків;

3) листи виведення даних.

До листів введення даних належить стар-

товий лист програми, який має назву «Пуск». 

Він є одним із головних листів. На відмі-

ну від попередньої версії програми дата в 

ньому вибирається із випадного списку, і в 

подальшому програма автоматично визначає 

ВИРОБНИЦТВО

Визначення обсягів виробничо-
технологічних витрат
Формування звітності обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу під час 

експлуатації обладнання ГРС можливо реалізувати, впровадивши програму із структурною 

базою даних та інтегрованим інтелектуальним модулем

В. І. Вовк
Р. В. Заворотюк
Богородчанське ЛВУМГ

Велика кількість ГРС 
потребує щоденного 
введення значного обсягу 
даних, таких як вхідний 
та вихідний тиск ГРС, 
температура та об’єм газу
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кількість днів у вибраному місяці, початкову і 

кінцеву дати, а також літній чи зимовий пері-

од. На ньому ж розміщено таблицю контролю 

заповнення форми, що дає змогу швидко оці-

нити готовність звіту. 

Велика кількість ГРС потребує великої 

кількості введених даних, таких як вхідний 

та вихідний тиск ГРС, температура та об’єм 

газу – і так за кожний день. Важко уявити, 

яку кількість даних та скільки часу необхідно, 

щоб їх занести для правильного розрахунку 

ВТВ, в іншому випадку всі наступні розра-

хунки будуть неточними або не відповідати-

муть дійсності. Для вирішення цієї проблеми 

було розроблено спеціальний модуль, що дає 

можливість частково витягувати дані із про-

грамного комплексу «Ask» (програма для опи-

тування автоматичних обчислювачів витрати 

газу та потокових приладів для виміру фізико-

хімічних параметрів газу). Це дало змогу 

зменшити час на внесення даних ГРС, звести 

до мінімуму ризик введення неправильних 

даних, унеможливити внесення помилкових 

даних оператором, занесення необхідних 

даних по кожному дню. За збір вище описа-

них параметрів відповідає лист «Дані», який 

і містить всі необхідні форми для занесен-

ня параметрів ГРС. Вибираючи відповідний 

пункт меню в лівій частині екрану, змінюєть-

ся права частина вікна. Клавіша «Внести», 

розміщена у верхній частині правої панелі, 

вносить введені дані у спеціально створену 

базу даних параметрів ГРС, що розташована 

на листі «Data» і є прихованою для простого 

користувача і відкритою для адміністратора. 

Схему збирання та внесення вхідних даних 

ГРС зображено на рис. 2.

У цій програмі можна працювати в статусі 

«адміністратора» або «користувача». Права 

«користувача» отримує кожен, хто її відкри-

ває. У даному статусі оператор має право 

переглядати листи, вносити дані для подаль-

шого здійснення розрахунків (але тільки у 

дозволені комірки), що дає змогу формувати 

кінцеві звіти. Права «адміністратора» дають 

можливість додавання рядків і стовпців, зміну 

формул, редагування програмних кодів та 

повний доступ до всіх листів (у тому числі і 

прихованих). Для отримання цих прав необ-

хідно натиснути клавішу «адміністрування», 

після чого авторизуватися у виведеному 

вікні. Дані дії підтвердяться зміною надпису 

у лівій верхній частині екрана (користувач/

адміністратор). Кожна із форм (листів) містить 

мінімум комірок, у які дозволяється вносити 

ті чи інші дані, всі інші формули в комірках 

у статусі «користувача» недоступні для змі-

нення. Необхідні дані автоматично витягу-

ються із основної бази даних. Чіткий розпо-

діл описаних статусів під час користування 

програмним продуктом виключає можливість 

помилкового затирання формул чи внесення 

констант у комірки, а також запобігає внесен-

ню коректив у її структуру і несанкціонова-

ному доступі до програмного коду програми, 

що є небажаним для «користувача». 

Практично всі форми передбачають два 

ВИРОБНИЦТВО

Програмний  модуль Логічний  модуль

База  даних  ГРС  База  добових  даних   ГРС Настройки  

 

Стартовий  лист  вводу  даних  Лист  введення  добових  даних  
ГРС   

Лист  введення  показів  
лічильників  

Розрахунок  витрат  газу  при  стравленні  його  з технологічного  обладнання   

 

Лист  "Звіти  + акти " Таблиця  затрат  газу  на  власні  
потреби  по  ГРС  

Зведення  спожитого  газу  

Рис. 2. Схема збирання та внесення вхідних даних ГРС за розрахунковий період

Рис. 1. Структурна схема програми визначення обсягів ВТВ
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ВИРОБНИЦТВО

режими роботи: режим друку та режим реда-

гування. У режимі друку форма набуває вигля-

ду, необхідного для друку даних, тобто при-

ховуються всі допоміжні колонки та рядки. У 

режимі редагування з’являються додаткові 

можливості, які полегшують внесення даних. 

Ліва інформаційна панель постійно веде 

контроль за введеними і виведеними даними і 

видає необхідні підказки. Внизу форми розмі-

щено таблицю контролю заповнення форми 

в цілому. Кнопка «інфо», яка розміщена в кож-

ному рядку даних, дає змогу переглянути в 

зручній формі всі параметри об’єкта (рис. 3).

Важливим чинником всієї програми є те, 

що за структурою листи подібні між собою, 

тобто, навчившись користуватись однією із 

форм, ви легко зможете оволодіти наступ-

ними.

У листі для розрахунку витрат газу під 

час експлуатації технологічного обладнання 

(лист «Стр») навпроти кожної з ГРС перед-

бачено вибір двох вогневих робіт, двох 

планово-попереджувальних ремонтів (ППР) 

з припиненням газопостачання, чотирьох 

газонебезпечних робіт, п’яти замін діафрагм, 

двох гідравлічних випробувань (ГВ) та вну-

трішніх оглядів (ВО) пиловловлювачів та двох 

заправок одорантом підземних місткостей. 

Ставлячи чи забираючи галочки, ми вибирає-

мо всі роботи, які проводилися протягом звіт-

ного періоду. Відповідно з’являються чи зни-

кають рядки для внесення детальної інфор-

мації: дати проведення роботи, абсолютний 

тиск в газопроводі, температури та густини 

газу та інші. Після внесення даних необхідно 

підтвердити їх клавішею, яка знаходиться в 

лівій частині екрану. Це частково дає можли-

вість уникати випадкового дублювання однієї  

і тієї роботи. Кнопка «Акт», яка розміщена в 

кожному рядку, дає змогу сформувати вже 

готовий акт за даною роботою, який необхід-

но тільки роздрукувати. Ліва інформаційна 

панель постійно веде контроль за введени-

ми та виведеними даними і видає необхідні 

підказки. Внизу форми розміщено таблицю 

контролю заповнення форми в цілому.

Одним із найбільших недоліків попере-

дньої версії програми було те, що всі дані за 

кожний об’єкт було розкидано по всіх фор-

мах, які інколи дублювалися, а інколи й супе-

речили одні одним. Тобто відсутність єдиного 

джерела даних не тільки ускладнювала пошук 

того чи іншого параметра, а й призводила до 

неточних розрахунків ВТВ. Тому в новій версії 

створено єдину базу даних обладнання ГРС. 

Це рішення докорінно змінило структуру та 

логіку всієї програми в цілому. Кожній ГРС 

та об’єкту присвоєно свій id-ключ і саме за 

ним вибираються всі необхідні дані у кожній 

формі, тобто користувач може розставити 

об’єкти в такому порядку, в якому йому зруч-

но, і це не призведе до втрати даних. Сама 

база має зручні вікна для перегляду та реда-

гування.

База даних розрахована на 90 ГРС, на 

кожній з яких можна розмістити дві кімнати 

 
 

Загальні дані 
ГРС 

Панелі вибору параметрів обладнання розташованого на ГРС
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Функціональні 
клавіші 
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id кімнати  приїжджих

id ГРС  1 назва ГРС , УЕГГ, відповідальна особа, інші

об'єми газу при стравленні 

параметри пиловловлювачів 

параметри запобіжних клапанів 

параметри пневморегуляторів 

назва, параметри лічильника, інші 

id кімнати  приїжджих назва, параметри лічильника, інші 

id підігрівач  газу назва, параметри лічильника, інші 

id підігрівач  газу назва, параметри лічильника, інші 

id котла назва, параметри лічильника, інші 

id котла назва, параметри лічильника, інші 
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…
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… …

…

Рис. 3. Вікно перегляду інформації параметрів обладнання ГРС

Рис. 4. Структура бази даних
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ВИРОБНИЦТВО

приїжджих, два підігрівачі газу, чотири котли. 

Кожний із об’єктів має свої характеристики: 

назва, параметри лічильника тощо, які змі-

нюються залежно від вибраного типу об’єкта 

(рис. 4).

Головною особливістю запропонованої 

програми є встановлений у ній інтелектуаль-

ний модуль, який інтегровано в кожний лист і 

головним завданням якого є:

– ведення постійного контролю за введе-

ними і виведеними даними;

– постійне оповіщення про наявність 

помилок;

– надання рекомендації про усунення тих 

чи інших помилок;

– ведення постійного контролю за запо-

вненням форм.

Новинкою є те, що програма постійно 

самокоригується, тобто з кожним місяцем 

дані витрати газу по об’єктах заносяться у 

спеціальну базу «LogicModul» і постійно нако-

пичуються. Залежно від кількості даних по 

кожному з місяців інтелектуальний модуль 

постійно вносить корективи мінімального та 

максимального значення витрати газу по кож-

ному з об’єктів, що дає змогу точніше оцінити 

правильність внесених даних (рис. 5). 

ВИСНОВКИ
Створення програми з інтелектуальним 

модулем для визначення обсягів виробничо-

технологічних витрат природного газу під 

час експлуатації обладнання ГРС дало мож-

ливість:

– згрупувати всі дані за об’єктами в єдину 

базу даних;

– привести всі розрахунки у відповідність 

до СОУ 60.3-30019801-100;

– практично відмовитись від ручного вне-

сення даних у форми за допомогою створен-

ням модуля для зчитування даних із програми 

«Ask»;

– розробити чіткий алгоритм заповнення 

форми з постійним контролем виконання 

кожного з пунктів;

– завжди здійснювати контроль за вне-

сеними та розрахунковими даними, давати 

рекомендації із заповнення форм та рекомен-

дування способів усунення помилок за допо-

могою інтеграції інтелектуального модуля;

– розробити практично універсальний 

програмний продукт, що може бути застосо-

ваний для будь-якої служби ГРС для визна-

чення обсягів ВТВ;

– розділити можливості користувача про-

грами та адміністратора;

– зменшити термін формування вже гото-

вих звітів і підвищити точність та якість роз-

рахунків;

– виконувати супровід програми без участі 

самого розробника, тобто змінювати про-

грамний код залежно до вимог та поставле-

них завдань за допомогою відкритого про-

грамного коду.

Наступним кроком у розвитку цієї excel-

програми буде переведення її на більш 

серйозне середовище програмування типу 

Delphi. Це дасть можливість створити доско-

налішу програму з новими функціями, поліп-

шити взаємодію з програмою «Ask», підвищи-

ти правильність та точність розрахунків. 

Впровадження кожного СОУ, який містить 

будь-які розрахунки, має супроводжувати-

ся відповідним програмним забезпеченням. 

Це дало б можливість уникнути розбіжнос-

тей між методами здійснення розрахунків. 

Хоча програма не є повністю універсальним 

інструментом для визначення обсягів витрат 

природного газу на ВТВ для служб ГРС, проте 

не виключено, що вона може допомогти у 

вирішенні цієї проблеми, оскільки містить 

багато цікавих рішень для проведення розра-

хунків витрат газу, які можуть бути використа-

ні в інших формах. Її гнучка структура та від-

критий програмний код дадуть можливість 

переробити її до потрібного користувачеві 

вигляду.
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Рис. 5. Алгоритм роботи інтелектуального модуля



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №3(81) 201318

З 
метою оперативного відновлення пра-

цездатності двигуна НК-12СТ в умовах 

компресорної станції, який вийшов з 

ладу з причини появи дефекту, а саме витікання 

мастила з проміжної опори, провідними спе-

ціалістами ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» було 

розроблено технологію відновлення. 

Характерними ознаками витікання мастила 

з проміжної опори під час роботи двигуна є 

його підвищений розхід через двигун; почер-

воніння верхніх коробів зовнішнього кожуха в 

місцях виходу повітря із промопори; диміння 

мастила із верхнього ребра промопори під час 

роботи та зупинки двигуна; наявність нагару 

на фланцях кріплення мастилопроводів подачі 

та зливу, а також на корпусі відкачувального 

насоса промопори; наявність закоксованого 

мастила між силовим та зовнішнім кожухами 

опори вільної турбіни зі сторони вихлопу.

Розроблена технологія відновлення перед-

бачає такий алгоритм проведення робіт. 

Для початку проводиться огляд вхідного 

спрямовувального апарата і лопаток пер-

шої ступені компресора на відсутність забо-

їн, рисок, вм’ятин. Після чого демонтуються 

клапани перепуску повітря №№ 3, 5, прово-

диться огляд ендоскопом лопаток 5, 6, 8, 9 

ступеней компресора на відсутність забоїн, 

рисок, вм’ятин. Наступним етапом проводиться 

демонтаж двигуна із ГПА, який встановлюється 

та надійно закріплюється на рамі транспорту-

вального контейнера.

Крім того, виконується демонтаж трубопро-

водів, термоколектора, електрожгутів, коробки 

приводів вільної турбіни та зовнішнього кожуха 

турбіни. 

Також демонтується вузол вільної турбіни 

(ВТ) по стикуванні фланців проставки та сопло-

вого апарату ВТ. Обов’язковим є візуальне 

обстеження робочих та соплових лопаток ВТ 

на відсутність забоїн, рисок, вм’ятин, підгару.

РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Відновлення деталей компре сорних 
станцій у виробничих умовах
Розглянуто апробовану технологію відновлення внутрішньої порожнини проміжної опори 

двигуна НК-12СТ в умовах компресорної станції

П. С. Макар 
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»

Рис. 1. Злив масла з підшипника проміжної опори
1 – шестерня приводу масляного насоса; 2 – корпус відкачувального масляного насоса;
3 – канал відводу масла від демпфера; 4 – трубка відводу масла з насоса; 
5 – трубка зливу масла; 6 – фланець.
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Перевіряється цілісність металокерамічних 

вставок і їхнього кріплення в статорі, а також 

робочі та соплові лопатки турбіни газогенера-

тора (ГГ) на відсутність дефектів. 

У разі виявлення зауважень за вищезгада-

ними ознаками доцільність проведення роз-

глядуваної технології відновлення необхідно 

з’ясувати з підприємством-виробником або 

підприємством-розробником.

Наступним кроком проводиться демонтаж 

із промопори внутрішньої проставки та кри-

шок (див. рис. 1; 2; 3), оглядається цілісність 

пустотілих ребер-каналів циркуляції охоло-

джувального повітря внутрішньої порожнини 

промопори і за необхідності підрихтовуються 

шляхом розклинення стінок її внутрішніх ребер 

до початкової форми. Така операція може бути 

виконана за рахунок використання спеціальних 

клиноподібних оправок, які надають конструкції 

ребер форму еліпса, з умовою, що прут діаме-

тром 8,0 мм вільно проходить через центральну 

його частину (рис. 1, 2).

Також обов’язковим є застосування додат-

кової теплоізоляції для зменшення впливу тем-

пературного поля на елементи задньої опори 

ГГ двигуна НК-12СТ шляхом встановлення її 

навколо внутрішнього корпусу задньої опори 

(роликопідшипника) ГГ, в порожнині між зовніш-

німи та внутрішніми ребрами промопори, у 

внутрішній частині внутрішньої проставки про-

мопори (рис. 1; 2; 3; 5). Після чого очищаєть-

ся від нагару зовнішній кожух турбіни, насос, 

кришка мастилонасоса та її кріпильні елементи, 

штуцера і гайки трубопроводу-відводу мастила 

від мастилонасоса. Зачищення рекомендується 

проводити за допомогою шабера або скребка, 

не допускаючи при цьому забоїн, подряпин, 

рисок глибиною більше ніж 0,3 мм. Гострі кром-

ки, зачистити шліфувальною шкіркою. Після 

закінчення робіт пензликом та салфетками, змо-

ченими в бензині, видаляються залишки нагару. 

Наступним кроком проводиться демонтаж 

мастилопроводу після відкачувального масти-

лонасоса та обстежується на предмет відсутнос-

ті тріщин. У разі наявності тріщин замінюється 

новим. Після демонтажу мастилонасоса та його 

кришки, зачищається внутрішня порожнина 

промопори (підшипник задньої опори ГГ) дви-

гуна від попадання пилу, вологи, нагару мастила 

та сторонніх частинок чистою салфеткою. 

Проводиться зачищення спряжених та 

ущільнювальних поверхонь на кришці демп-

фера від залишків прокладки, нагару масти-

ла. Після чого виконується перевірка легкості 

закручування болтів для кріплення в різьбових 

отворах на кришці демпфера по всій довжи-

ні болтів. Наступним кроком готується термо-

стійкий герметик та наноситься на знежирені 

поверхні кришки демпфера і нової кришки мас-

тилонасоса. Встановлюється кришка мастилона-

соса з накладкою на нову паранітову прокладку 

і закріплюється на кришці демпфера новими 

болтами та штопорними шайбами. Рівномірно 

в діаметрально протилежних місцях потріб-

но затягнути болти з моментом М=2+0,2 кгм і 

законтрити їх (рис. 1; 2; 4). Змонтувати на шпиль-

ки кришки мастилонасоса нову мідно-графітну 

прокладку і мастилонасос. На фланець масти-

лонасоса слід встановити пластини і штопорні 

шайби. Гайки затягнути з моментом М=2+0,5 кгм 

рівномірно в діаметрально протилежних місцях 

та законтрити їх (рис. 1; 2; 4). Встановити масти-

лопровід відводу мастила від мастилонасоса, 

затягнувши накидні гайки на 1÷1,5 грані від 

упора, законтрити їх контрувальним дротом 

діаметром 0,8 мм. Затягування гайок бажано 

проводити двома ключами. Під час монтажу 

мастилопровода витримувати зазор не менше 

2 мм між ним та кришкою. Для забезпечення 

зазору, у разі необхідності, дозволяється відгин 

мастилопроводу (рис. 1; 2; 4).

У випадку недозатяжки штуцера в корпусі 

демпфера викручується штуцер, замінюється 

мідна прокладка на нову, закручується та затя-

гується штуцер (рис. 1; 5).

Обов’язково ущільнюється від проникнен-

ня робочих газів заднє фланцеве з’єднання 

внутрішнього кожуха, кришок і внутрішньої 

проставки шляхом виготовлення абсолютної 

прокладки для подальшого встановлення її 

між кришками внутрішнього корпусу. На робо-

чі поверхні кришок перед монтажем нано-

ситься термостійкий герметик (рис. 1, 2, 3).

Наступним етапом закручуються в різь-

бові отвори, кріплення кришок і внутрішньої 

проставки три шпильки М8, рознесені на 

120 градусів. На ці шпильки встановлюються 

кришки з прокладкою, внутрішня проставка 

та наживлюються болти кріплення з шай-

бами і штопорними шайбами. Потім викру-

чуються три раніше встановлені шпильки, 

а на їхнє місце закручуються болти, шайби, 

штопорні шайби. Рівномірно закручуються 

болти кріплення в діаметрально протилеж-

них місцях стандартним ключем і законтр-

овуються (рис. 1, 2, 3).

Проводиться монтаж вузла вільної турбі-

ни по стику фланців проставки та соплового 

апарату ВТ, зовнішнього кожуха турбін, короб-

ки приводів, трубопроводів, термоколектора, 

електрожгутів тощо.

Таким чином, двигун НК-12СТ після вико-

нання вищезгаданих операцій (технології від-

новлення) готовий для монтажу в ГПА-Ц-6,3 і 

проведення пусконалагоджувальних робіт. 

РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Рис. 2. Задній підшипник ротора турбіни
1 – задній вал; 2 – пружна втулка; 3, 4 – лабіринтні кільца; 5 – внутрішня обойма 
роликопідшипника; 6 – форсунка; 7, 9 – контровка; 8 – пазова гайка; 10 – болт; 11 – шестерня 
приводу масляного насоса; 12 – штифт; 13 – корпус демпфера; 14 – задній підшипник турбіни; 
15 – демпферуючий пакет.

Практична цінність розгля-
дуваної технології полягає в 
тому, що такий тип двигунів 
на компресорних станціях є 
досить поширеним, а запро-
понований експрес-метод 
відновлення дає змогу скоро-
тити виробничі витрати та час 
на підготовку до роботи 
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Досягнення головної мети – побудова 

компанії нового типу, що працювати-

ме за чотирма головними принципами: 

прозорість, ефективність, результативність і 

професіоналізм – вимагає виконання масш-

табних перетворень в частині оперативного 

управління виробництвом.

MES (Manufacturing Execution System) – 

спеціалізоване прикладне програмне забез-

печення для вирішення задач синхронізації, 

координації, аналізу та оптимізації виробни-

цтва. Це стандарт оперативного управління, 

що оптимізує, відслідковує та документує всі 

процеси, пов’язані з виробництвом. 

У процесі впровадження цієї системи було 

апробовано технічні і організаційні рішення 

MES на рівні управління виробничими про-

цесами для визначення можливості поши-

рення отриманого результату на всі об’єкти 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ». Проект стартував у берез-

ні 2012 року, а вже в листопаді Керівна Рада 

компанії рекомендувала розгорнути цю сис-

тему в усіх підрозділах підприємства.

Головними стратегічними завданнями в ході 

реалізації проекту MES в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є:

– активація виробничих потужностей на 

основі детального поопераційного плануван-

ня виробництва;

– відстежування виробничих потужностей;

– збір інформації, пов’язаної з виробництвом 

від систем автоматизації виробничого процесу, 

давачів, обладнання, персоналу тощо;

– контроль параметрів якості;

– забезпечення персоналу та обладнання 

інформацією для старту виробничого процесу;

– встановлення зв’язків між персоналом та 

обладнанням у рамках виробництва;

– встановлення зв’язків між виробництвом, 

постачальниками та споживачами;

АВТОМАТИЗАЦІЯ

MES – оперативне 
управління виробництвом
У процесі успішної реалізації проекту впровадження SAP у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» було прийнято 

рішення щодо реалізації прототипу MES-системи на пілотній ділянці газопроводів «Уренгой – 

Помари – Ужгород» і «ПРОГРЕС» між компресорними станціями «Богородчани» та «Воловець» 

О. П. Шепетько 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Мета проекту – створення 
прототипу єдиної 
інформаційної технологічної 
системи збирання, 
збереження, агрегації 
технологічної інформації для 
взаємодії із системою SAP 
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Матриця функціональності системи MES в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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– оперативне реагування на вимоги щодо 

номенклатури виробництва, зміну компонен-

тів, сировини і напівфабрикатів, використо-

вуваних у процесі виробництва, зміну спе-

цифікації продуктів, доступність персоналу і 

виробничих потужностей.

Основними базовими принципами під 

часпобудови MES в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є:

– SAP ERP як система управління підпри-

ємством верхнього рівня, що визначає осно-

вні правила класифікації об’єктів;

– джерела технологічної інформації – 

територіальні концентратори рівня КС і ЛВУ;

– базовий засіб візуалізації даних – WEB-

інтерфейс у вигляді портального рішення.

У процесі реалізації проекту було про-

ведено вибір базового інструментарію для 

збирання і зберігання технологічних даних та 

створення геоінформаційної системи (ГІС). 

За платформу із збирання, зберігання, ана-

літичного оброблення та візуалізації було 

обрано програмний продукт PISystem (ком-

панії OSIsoft), а як базу для ГІС – платформу 

ARCGIS (компанії ESRI). Концентрація інфор-

мації в функціоналі PISystem надала можли-

вість зробити все необхідне засобами базо-

вого продукту без додаткових розробок. Усі 

користувачі отримують інформацію з єдиною 

міткою часу та в єдиному візуальному інтер-

фейсі, що забезпечує технічне спілкування 

«на одній мові».

У ході реалізації проекту створюється 

власна ГІС, що відповідає вимогам служб екс-

плуатації компанії. ГІС дає можливість відо-

бражати в різних масштабах картографічні 

матеріали з урахуванням особливостей міс-

цевості проходження транспортних коридо-

рів УТГ. Система дає змогу поєднувати век-

торні картографічні матеріали з даними дис-

танційного зондування (аерофотозйомка).

Для позиціонування об’єктів було обрано 

тривимірну систему координат WGS 84.

Завдяки тісній співпраці із Земельним када-

стром України та МЧС України відпрацьовано 

механізм здобуття і періодичного оновлення 

інформації про власників земельних ділянок 

в охоронних і прилеглих зонах МГ.

Нині в системі реалізовано компонен-

ти базового інструментарію – картографія, 

навігатор об’єктів ГТС, інтерактивні вздовж-

трасові діаграми, технологічні схеми. За 

даними ВТД система виконує ланку ана-

літичних розрахунків дефектів та призна-

чення ремонту. Наявність просторової бази 

даних ГІС дає можливість виконувати роз-

рахунок збитків та вірогідності виникнення 

аварій на ділянках МГ. Система формуван-

ня дефектних відомостей для ділянок МГ 

тісно інтегрована із SAP, на основі даних 

MES виконується формування замовлення 

в SAP ТОРО. Таким чином, система запо-

бігатиме аварійним ситуаціям, мільярдним 

збиткам і, що найважливіше, людським жерт-

вам. Загалом, MES формує дані про поточні 

виробничі показники включаючи реальну 

собівартість продукції, необхідні для більш 

якісного функціонування систем SAP.

У рамках проекту було прийнято рішення 

про створення сучасного комплексу як части-

ни єдиної системи, що покликана ефективно 

вирішувати задачі диспетчеризації виробни-

чих комплексів компанії. Першим кроком у 

цьому напрямку було реалізовано прообраз 

уніфікованого журналу диспетчера, який на 

всіх рівнях дає змогу контролювати режим 

роботи ГТС. Використання єдиного інформа-

ційного джерела та уніфікація засобів візуа-

лізації в рамках WEB-порталу дає можливість 

отримувати достовірну інформацію на всіх 

рівнях прийняття управлінських рішень. 

У процесі реалізації проекту створено та 

удосконалюється інструментарій для систе-

матизації і доступної візуалізації паспортної 

інформації по об’єктах ГТС. Додатково створе-

но механізм візуалізації технологічної графіки 

у форматі порталу. Технологічні схеми струк-

туровано таким чином, що кожен їхній еле-

мент дає змогу отримати повну інформацію по 

його ідентифікації, технічним і просторовим 

характеристикам. Крім того, функціонує меха-

нізм переходу між технологічними схемами, 

картографічними матеріалами та паспортною 

інформацією.

Система дає можливість дослідити ситуа-

цію на будь-якій ділянці з максимальною гли-

биною до об’єктів ГТС лінійної частини з усіма 

технологічними нюансами з переходом на 

технологічні схеми в жорсткій прив’язці до 

SAP. Впровадження системи класу MES дозво-

ляє зменшити час простою обладнання, тим 

самим скоротивши терміни виконання вироб-

ничих операцій.

За допомогою MES можна виконувати 

моніторинг параметрів технологічних мереж, 

будь-який параметр можна вивести на екран 

та відтворити за часом всі події: коли станція 

вмикалась або вимикалась, візуалізацію показ-

ників у будь-якому масштабі. Крім того, можли-

вим є відстеження комплексних магістральних 

параметрів тиску за всіма станціями з відо-

браженням пунктів збирання інформації, дис-

петчеризація стану всіх кранів компресорних 

станцій, їх відкриття та закриття, температуру 

газу, графік зміни технічного тиску по кожній 

станції, обсяги передачі газу з одного УМГ на 

інший та транспортування газу за кордон. 

Нині впроваджено структури і засоби для 

отримання, зберігання і аналітичного обро-

блення технологічної інформації в режимі 

оn-line з інтервалом опитування кожного 

інформаційного каналу не більше п’яти секунд 

за більш ніж 100 000 параметрів. Така кількість 

параметрів на момент завершення проекту 

повинна зрости до 500 000. Вибрана інформа-

ційна платформа повністю виправдала заяв-

лені технічні параметри, що дає можливість 

отримувати інформацію і формувати відеока-

дри за запитами користувачів з необхідною 

швидкістю.

Таким чином, MES – це ланка між орієнто-

ваними на фінансово-господарські операції 

ERP-системами та оперативно виробничою 

діяльністю на рівні цеху, ділянки або виробни-

чої лінії. Функціональний склад даної системи 

здатен забезпечити необхідні обсяг та пері-

одичність, які потрібні для якісного опера-

тивного управління технологічним процесом 

транспортування газу та реалізації управлін-

ських бізнес-функцій компанії.

На даний момент тривають роботи із роз-

ширення функціональності системи для забез-

печення спеціалістів компанії засобами діа-

гностичної аналітики, супроводження стану 

обладнання, побудови керівних моделей та 

безпосередньо моделювання технологічних 

процесів у рамках заданих обмежень, що 

сприятиме ефективній експлуатації ГТС. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ

Робоче вікно середовища MES
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На початку ХХІ сторіччя вимірювання 

витрати та кількості природного газу 

для комерційного обліку стало пред-

метом пильної уваги всіх, хто тим чи іншим 

чином є причетний до процесів торгівлі газом 

та метрологічного забезпечення засобів вимі-

рювань. Увагу метрологів України зосереджено 

на проблемі достовірного обліку газу під час 

його транзиту з Росії в Західну Європу через 

газотранспортну систему України, а також під 

час постачання газу промисловим споживачам 

та населенню всередині країни. 

В осяжному минулому переважна частина 

обліку газу в газотранспортній системі базува-

лась на використанні методу змінного пере-

паду тиску (ЗПТ) на стандартних звужувальних 

пристроях – діафрагмах. Цей метод вимірю-

вання в Україні повною мірою забезпечений 

нормативно і методично – з квітня 2010 року 

впроваджено сучасні міждержавні стандарти 

ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,5:2009 [1, 2, 3]. Деяку част-

ку вузлів обліку газу побудовано на основі 

лічильників газу: турбінних, роторних, ультра-

звукових. Методи вимірювання кількості газу, 

що застосовуються на вимірювальних трубо-

проводах (ВТ) комерційних вузлів обліку газу 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», та їх поширення станом на 

початок 2013 року наведено на рис. 1.

Нині зміни назріли й відбуваються, про-

грес не зупинити. Тенденцією двох останніх 

років у галузі газовимірювання в Україні стало 

прагнення забезпечити широке впровадження 

на газопроводах ультразвукових лічильників 

газу (УЛГ), які мають численні переваги перед 

іншими, а саме: високу точність вимірювання, 

відсутність перешкод на шляху потоку газу, 

можливість роботи за цифровими інтерфейса-

ми тощо. Як видно з діаграми, сьогодні частка 

УЛГ становить близько 5%. Зацікавленість у 

них особливо посилилась після повідомлень 

про тотальний перехід передових європей-

ських компаній на застосування УЛГ та про 

опублікування в Європі нового стандарту 

ISO 17089.1:2010 «Measurement of fluid flow 

in closed conduits – Ultrasonic meters for gas – 

Part 1: Meters for custody transfer and allocation 

measurement» [4]. Стандарт уперше регламен-

тував повні і ґрунтовні вимоги до ультразвуко-

вих лічильників, придатних для комерційного 

обліку газу.

Проте в Україні міжнародні стандарти не 

мають прямої дії, а національного стандарту 

стосовно УЛГ не розроблено. Але як викону-

вати вимірювання? За якими нормативними 

документами?

Згідно з роз’ясненнями, наданими фахівця-

ми провідної наукової установи в галузі метро-

логії в Україні – Державного підприємства 

«Укрметртестстандарт» (м. Київ),  на сьогодні 

необхідними й достатніми документами для 

прийняття вузла обліку газу з лічильниками в 

комерційну експлуатацію є: 

1) свідоцтва про повірку застосованих 

засобів вимірювальної техніки (у тому числі 

лічильників);

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Нормативно-методичне забезпечення 
застосування ультразвукових лічильників
Проблема нормативно-методичного забезпечення процесу впровадження ультразвукових 

лічильників газу нині є актуальною в Україні. Запропоновано шляхи створення необхідних 

нормативних документів: національного стандарту та керівного методичного документу

М. І. Болховітін
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
С. А. Бондарев 
Ю. В. Назаренко 
Інститут транспорту газу
В. І. Карташев 
ДП «Укрметртестстандарт»
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2) акт експертизи монтажу вузла обліку газу 

на відповідність проектній документації та екс-

плуатаційній документації виробника лічиль-

ників;

3) свідоцтво про державну метрологічну 

атестацію вузла обліку газу.

Такий пакет документів загалом забезпечує 

легітимність впровадження лічильників, але 

для спрощення процедури і зменшення кіль-

кості проблемних питань краще мати загально-

національні нормативні документи. І на шляху їх 

створення вже зроблено чимало. 

Для остаточного вирішення проблеми необ-

хідно розробити такі нормативні документи:

– національний стандарт виду «Загальні 

технічні умови», що відповідає всім канонам 

стандартизації;

– типову методику виконання вимірювань 

(МВВ) кількості газу за допомогою УЛГ або керів-

ні нормативно-методичні документи (РМУ).

Також нагальною потребою є кардиналь-

не оновлення існуючих Правил обліку газу 

[5], які значною мірою застаріло регламен-

тують вимоги до засобів техніки газовимі-

рювань.

Найбільш простим шляхом створення наці-

онального стандарту є автентичний переклад 

оригіналу – ступінь відповідності міжнародно-

му стандарту позначається як «IDT» – ідентич-

ний. Якщо дослівно запровадити всі вимоги 

міжнародного стандарту не є можливим, то 

іншим варіантом гармонізації може бути уніфі-

кація міжнародного стандарту. У який спосіб 

буде відбуватись гармонізація стандарту ISO 

17089.1:2010 [4] – вирішуватимуть у ДП «Укр-

метртестстандарт».

В Україні є чинною типова МВВ об’єму газу 

із застосуванням лічильників будь-якого виду 

– МВУ 034/03-2008 [6]. Проте вона не враховує 

особливостей, характерних саме для ультра-

звукових лічильників, крім того, її вимоги не збі-

гаються з основними положеннями стандарту 

ISO 17089.1:2010 [4] та містять ряд неточностей.

За ініціативним дорученням і за безпосе-

редньою участю тоді ще ДК «Укртрансгаз» у 

2011 році у філії «Інститут транспорту газу» 

розроблено проект нової типової методики 

виконання вимірювань з використанням УЛГ. 

Розробники проекту прагнули забезпечити 

найбільш повне виконання вимог стандарту 

ISO 17089.1:2010 [4], що дало б змогу вимірюва-

ти витрату і об’єм газу з високою точністю і за 

правилами, гармонізованими з міжнародними.

Після детального обговорення в інституті та 

в філіях ДК «УКРТРАНСГАЗ» проект методики на 

початку 2012 року пройшов науково-технічну 

експертизу в головній організації за видом 

вимірювань витрати та об’єму природного газу 

– ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». 

Проект методики отримав позитивний висно-

вок, що засвідчило прийнятний рівень доку-

мента, та був направлений на реєстрацію до 

Державного реєстру методичних документів 

з метрології, утримувачем якого є підрозділ 

ДП «Укрметртестстандарт». 

Але на звернення Інституту транспорту 

газу про реєстрацію МВВ у ДП «Укрметртест-

стандарт» запропонували більш глибокий підхід 

до реалізації нормативно-методичного забезпе-

чення УЛГ. Слід зауважити, що науковці відділу 

метрологічного забезпечення вимірювань тиску 

та кількості газів ДП «Укрметртестстандарт» 

постійно шукають шляхи вирішення питань 

газовимірювання із застосуванням лічильників 

газу на базі новітніх досліджень у галузі метро-

логії. Свого часу ними у співпраці з фахівцями 

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» було 

розроблено МВУ 034/03-2008 [6], а в 2012 році 

вони почали розроблення комплексу керівних 

методичних документів виду РМУ, використо-

вуючи для цього великий досвід у досліджен-

нях газодинамічних процесів у трубопроводах. 

Зараз у ДП «Укрметртестстандарт» створюється 

все охоплюючий керівний методичний доку-

мент, у п’яти частинах якого буде докладно та 

послідовно розкрито технічні й метрологічні 

питання, що пов’язуються із застосуванням 

різних видів лічильників газу, коректорів, 

інших засобів вимірювальної техніки для вико-

нання вимірювань об’єму газу, у тому числі з 

комерційними цілями. Першу частину доку-

мента вже розіслано на відгуки до зацікавле-

них організацій.

Спеціалісти Інституту транспорту газу 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» пропонують зі свого боку 

прикласти зусилля для здійснення допомоги 

в роботі над РМУ, а також вважають за доціль-

не – на період до остаточного погодження та 

затвердження всіх п’яти частин створюваного 

РМУ – затвердити та внести в Держреєстр роз-

роблену ними методику виконання вимірювань 

із застосуванням УЛГ. 

Таке рішення в поточному році допоможе 

як організаціям, що проектують реконструк-

цію газовимірювальних об’єктів, так і виробни-

чим підрозділам ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у забез-

печенні впровадження в експлуатацію вузлів 

обліку газу з найсучаснішими ультразвукови-

ми лічильниками. Маємо великі сподівання, 

що до кінця 2013 року в подальшій співпраці 

науковців ДП «Укрметртестстандарт» та пред-

ставників галузевої прикладної науки в особі 

Інституту транспорту газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

можна буде комплексно вирішити посталі 

питання нормативно-методичного забезпечен-

ня широкого впровадження УЛГ на газопро-

водах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та України загалом. 

Шлях осягне той, хто рухається ним!

ЛІТЕРАТУРА 
1. Метрологія. Вимірювання витрати та кіль-

кості рідини і газу із застосуванням стандартних 

звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип 

методу вимірювання та загальні вимоги (ГОСТ 

8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-

1:2003, NEQ): ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 

5167-1:2003). – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2010. – 98 c. – 

(Національний стандарт України).

2. Метрологія. Вимірювання витра-

ти та кількості рідини і газу із застосуван-

ням стандартних звужувальних пристроїв. 

Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги (ГОСТ 

8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), IDT; ISO 5167-

2:2003, NEQ): ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 

5167-2:2003). – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2010. – 90 c. – 

(Національний стандарт України).

3. Метрологія. Вимірювання витрати та кіль-

кості рідини і газу із застосуванням стандартних 

звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика 

виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT): 

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 – [Чинний від 2010-04-

01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 

196 c. – (Національний стандарт України).

4. Measurement of fluid flow in closed 

conduits – Ultrasonic meters for gas – Part 

1: Meters for custody transfer and allocation 

measurement: ISO 17089.1:2010 First edition 

2010-11-15 – © ISO 2010. – 100 p. – (International 

Standard).

5. Правила обліку природного газу при 

видобуванні, транспортуванні та зберіганні. – 

затв. НАК «Нафтогаз України» (Наказ № 142 від 

11.05.2002 р.) – 30 с. – (Нормативний документ 

НАК «Нафтогаз України»).

6. Інструкція. Метрологія. Об’єм природ-

ного газу за стандартних умов. Типова мето-

дика виконання вимірювань з використан-

ням лічильника газу та коректора об’єму 

газу: МВУ 034/03-2008. [Чинна від 2008-01-

02]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. 

– 83 c. – (Нормативний документ Держ-

споживстандарту України. Інструкція). 

ВТ за методом ЗПТ

ВТ з УЛГ
ВТ з іншими 
лічильниками

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Рис. 1. Методи вимірювання кількості газу 
в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Плани ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
щодо масового застосування 
УЛГ на газопроводах стали 
причиною подальшого 
прискорення розроблення 
українських нормативних 
і методичних документів, 
спираючись на вимоги 
міжнародного стандарту
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СЕРТИФІКАЦІЯ

Сучасною загальносвітовою тенден-

цією розвитку організацій є впрова-

дження інтегрованих систем управ-

ління відповідно до вимог міжнародних стан-

дартів. 

Інтегрована система управління — части-

на загальної системи управління організації, 

яка відповідає вимогам двох або більше стан-

дартів (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 та 

ін.) та спрямована на задоволення вимог усіх 

зацікавлених сторін (замовники, споживачі, 

персонал, постачальники, держава, суспіль-

ство тощо).

Головною метою розроблення, впрова-

дження та сертифікації інтегрованої системи 

управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є отримання 

незалежного підтвердження якості, надій-

ності та безпеки технологічних процесів і 

об’єктів газотранспортної системи України, 

а також визначення напрямків підвищення 

ефективності керування компанією. 

У березні 2012 року, після успішного 

проходження сертифікаційного аудиту, ДК 

«Укртрансгаз» отримала сертифікати від ком-

панії «TUV Rheiland» (Німеччина), які підтвер-

джують відповідність системи управління 

якістю вимогам ISO 9001:2008 (сертифікат ZN 

01 100 115814), системи екологічного керу-

вання вимогам ISO 14001:2004 (сертифікат 

ZN 01 104 115814) та системи управління 

безпекою праці вимогам OHSAS 18001:2007 

(сертифікат ZN 01 113 115814). Сертифікати 

дійсні до 04.06.2015.

Згідно з вимогами ISO/IEC 17021:2011 

«Оцінка відповідності. Вимоги до органів, 

що здійснюють аудит і сертифікацію систем 

менеджменту» орган з сертифікації «TUV 

Rheiland Сertification» повинен протягом 

усього терміну дії сертифікатів щорічно пере-

віряти відповідність сертифікованих систем 

управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вимогам між-

народних стандартів ISO 9001, ISO 14001 і 

OHSAS 18001 шляхом проведення наглядо-

вого аудиту. 

Згідно із затвердженими керівництвом 

Укртрансгазу планами робіт із супроводжен-

ня, удосконалення та підготовки до наглядо-

вого аудиту інтегрованої системи управлін-

ня компанії та її філій відповідно до вимог 

міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 протягом 2012 

року було виконано такі роботи:

– проведено два семінари-навчання 

фахівців філій Укртрансгазу з питань функціо-

нування системи управління безпекою праці 

відповідно до вимог OHSAS 18001:2007;

– проведено семінар-навчання фахівців 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з питань функціонування 

системи управління якістю, системи еколо-

гічного керування та управління безпекою 

праці;

– проведено семінар-навчання фахівців 

компанії з питань стандартизації;

– наказом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 

31.07.2012 № 245 призначено внутрішніми 

аудиторами компанії з:

– системи управління якістю — 54 фахівці;

– системи екологічного керування — 25 

фахівців;

– системи управління безпекою праці — 

17 фахівців;

– розроблено та затверджено цілі інте-

грованої системи управління Укртрансгазу 

(01.03.2012) та на рівні філій;

– внесено зміни в документацію інтегро-

ваної системи управління на рівні ПАТ «УКР

ТРАНСГАЗ»;

– розроблено та впроваджено методику 

МУТГ 04:2012 «Система управління якістю, 

екологічного керування та управління без-

пекою праці. Управління невідповідностями, 

коригувальні та запобіжні дії»;

– адаптовано типову документацію інте-

грованої системи управління відповідно до 

вимог ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

Інтегрована система управління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Укртрансгаз у 2012 році отримав результати першого наглядового аудиту з боку міжнародного 

органу із сертифікації «TUV Rheinland Certification»

І. О. Орлов
канд. техн. наук
А. М. Клюнь
А. О. Шевченко 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Починаючи з 2011 року
в Укртрансгазі функціонує 
інтегрована система 
управління, яка включає 
систему управління якістю, 
систему екологічного 
керування та систему 
управління безпекою праці
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18001:2007 для філій (УМГ «Донбастрансгаз», 

УМГ «Харківтрансгаз») та виробничих підроз-

ділів (ЛВУМГ, ВУПЗГ) у їхньому складі;

– проведено вісім внутрішніх аудитів інте-

грованої системи управління згідно з графі-

ком ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Згідно із затвердженою програмою з 30 

листопада по 07 грудня 2012 р. група ауди-

торів ТОВ «ТЮФ Рейнланд Україна» (др. Уве 

Колодзий, Валентин Петров та Олександр 

Роєнко) провела наглядовий аудит за сер-

тифікованими системами управління якістю, 

екологічного керування та управління безпе-

кою праці ДК «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до 

вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Обсяг та сфера наглядового аудиту скла-

ла не менше 30% від усього об’єму заявле-

ної галузі сертифікації та мала вибірковий 

характер, регламентований затвердженою 

програмою.

Наглядовий аудит проходив у таких струк-

турних підрозділах компанії:

– профільні управління та відділи апа-

рату компанії (науково-технічне управління, 

управління охорони праці, технічного нагля-

ду та пожежної безпеки, відділ екології та 

природних ресурсів);

– відділи апарату філії УМГ «Харків транс-

газ»;

– відділи апарату філії УМГ «Донбас-

трансгаз»;

– виробничі відділення у складі УМГ «Хар-

ківтрансгаз» — Пролетарське ВУПЗГ, 

Запорізьке ЛВУМГ;

– виробничі відділення у складі УМГ «Дон-

бастрансгаз» — Макіївське ЛВУМГ, Краматор-

ське ЛВУМГ.

Під час наглядового аудиту було вибірко-

во перевірено діяльність служб і структурних 

підрозділів Укртрансгазу. Тобто в кожному 

УМГ або ЛВУМГ перевірялись різні відділи і 

служби. Але обов’язковій перевірці підлягали 

технічні відділи (служби), відділи (служби) 

екології та відділи (служби) охорони праці. 

Під час аудиту перевірено широкий 

спектр питань — від наявності положень 

та посадових інструкцій, чинної та технічної 

документації до рівня виконання основних 

робіт та функціонування технологічних про-

цесів. 

У процесі аудиту фахівцями «ТЮФ Рейн-

ланд» було відзначено:

– значну увагу питанням функціонування 

та підтримки інтегрованої системи управлін-

ня, що приділяється з боку вищого керівни-

цтва Компанії, філій та структурних підрозді-

лів у їхньому складі;

– високий рівень планування, виконання, 

контролю та звітності за напрямками діяль-

ності на всіх рівнях;

– наявність наочної інформації щодо сис-

тем управління якістю, екологічного керу-

вання та управління безпекою праці у філіях, 

структурних підрозділах;

– якісну організацію роботи із замовни-

ками послуг, з контролю за параметрами 

природного газу у газотранспортній системі 

України;

– визначення екологічних аспектів, небез-

пек і ризиків видів діяльності та впроваджен-

ня заходів для керування ними;

– використання сучасних засобів та сис-

тем автоматизації для керування, виконання і 

забезпечення виробничої діяльності;

– високий рівень підготовки та кваліфіка-

ції персоналу, його відкритість та обізнаність 

у питаннях функціонування інтегрованої сис-

теми управління;

– наявність та застосування сучасної акту-

альної нормативно-правової бази та органі-

зація фондів нормативних документів.

У ході наглядового аудиту аудитори отри-

мали документальні підтвердження якості 

надання послуг з транспортування та збе-

рігання природного газу, забезпечення та 

дотримання вимог до технологічних проце-

сів, екологічної безпеки та безпеки праці під 

час виконання запланованих робіт.

Під час наглядового аудиту група аудито-

рів не виявила невідповідностей у інтегро-

ваній системі управління Укртрансгазу, але 

були надані рекомендації щодо удосконален-

ня системи управління якістю, екологічного 

керування та управління безпекою праці, 

урахування яких сприятиме подальшому роз-

витку компанії. Зокрема необхідно:

– формулювати вимірювальні цілі інтегро-

ваної системи управління з їх деталізацією 

для відповідних підрозділів та рівнів;

– провести навчання фахівців з питань 

оволодіння практичними навичками прове-

дення аналізу ризиків, пов’язаних з визначе-

ними небезпеками від діяльності персоналу, 

їх оцінення та визначення заходів для управ-

ління ризиками;

– довести до керівників служб структур-

них підрозділів зв’язок між визначеними еко-

логічними аспектами та конкретними видами 

робіт, які виконуються;

– звернути увагу на правильність визна-

чення причини виявленої невідповідності та 

розроблення адекватних коригувальних дій, 

які повинні усувати причину невідповідності, 

а не тільки саму невідповідність (коригуван-

ня) під час проведення внутрішніх аудитів та 

у поточній діяльності.

За результатами наглядового аудиту група 

аудиторів зробила висновок, що система 

управління якістю, система екологічного керу-

вання, система управління безпекою праці 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» щодо надання послуг з 

транспортування та зберігання природного 

газу відповідають вимогам ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 та OHSAS 18001:2007. Таким чином, 

дію сертифікатів, виданих «TUV Rheiland Cert» 

ДК «Укртрансгаз», продовжено. 

Незалежне обґрунтоване підтвердження 

відповідності сертифікованих систем управ-

ління якістю, екологічного керування та 

управління безпекою праці в Укртрансгазі 

вимогам міжнародних стандартів з боку 

компанії «TUV Rheinland» надають замовни-

кам послуг з транспортування та зберіган-

ня природного газу впевненість у тому, що 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечує ефективну, 

надійну та безпечну експлуатацію газотран-

спортної системи України. 

Група аудиторів разом із спеціалістами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проводять нагляд на 
виробничих об’єктах Товариства

Група аудиторів відзначила 
значний розвиток та 
удосконалення інтегрованої 
системи управління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
порівняно з попереднім 
сертифікаційним аудитом 
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До участі в конкурсі з 45 атестованих 

електрозварників структурних під-

розділів УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» було 

залучено 12 кращих. 

Конкурс відбувся у два етапи. Перший – 

перевірка теоретичних знань шляхом скла-

дання тестів з питань теорії зварювальних 

процесів, технології зварювання та ремонту 

магістральних трубопроводів, безпеки та охо-

рони праці. Другий – виконання практичних 

завдань зі зварювання котушок із труб діаме-

тром 530 та 159 мм на спеціальних стендах.

Екзаменаційні білети складались з 60 тес-

тових питань. Час проведення тестування 

– 1 година. Результати перевірки показали 

достатньо високий рівень теоретичних знань 

електрозварників УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Наступним етапом було виконання прак-

тичної частини конкурсу. Так, впродовж двох 

днів електрозварники в парі з лінійними тру-

бопровідниками демонстрували свої профе-

сійні якості та вміння з підготовки, збирання та 

зварювання стиків.

До зварювання кожному електрозварнику 

було запропоновано, згідно з виданими опе-

раційними картами (рис. 1), такі з’єднання,:

– стик котушок діаметром 530 мм тов-

щиною стінки 8 та 10 мм у вертикальному 

положенні (PF: труба – нерухома, вісь – гори-

зонтальна);

– стик котушок діаметром 159 мм товщи-

ною стінки 10 мм у нахиленому положенні 

(H-L045: труба – нерухома, вісь – нахилена під 

кутом 45° до горизонталі).

Практична частина конкурсу оцінювалась 

комісією за такими критеріями:

– підготовка робочого місця і дотримання 

вимог безпеки та охорони праці;

– дотримання технології підготовки, скла-

дання та зварювання контрольних зразків;

– час зварювання контрольного зразка;

– відповідність зварного з’єднання вимо-

гам чинних нормативних документів за резуль-

татами неруйнівного контролю.

Якість закінчених зварних з’єднань оціню-

валась за результатами візуально-оптичного 

та рентгенографічного контролю лаборато-

рією Угерської діагностичної дільниці НВЦ 

ТД «ТЕХДІАГАЗ» із складанням відповідних 

протоколів. Згідно з висновками неруйнівного 

контролю майже всі зварні з’єднання було 

визнано придатними.

Конкурсна комісія нараховувала бали учас-

никам за результатами перевірки теоретич-

них знань та практичних вправ. Відповідно, 

кращий електрозварник визначався за сумою 

набраних балів за двома етапами конкурсу.

За підсумками конкурсної комісії перемож-

цями стали:

1 місце – Євген Магомета (Стрийське 

ВУПЗГ);

2 місце – Богдан Гедз (Угерське ВВРіСП);

3 місце – Андрій Кобиляков (Стрий ське 

ВУПЗГ);

4 місце (заохочувальне) – Андрій Бочуляк 

(Бібрське ЛВУМГ).

Варто відзначити, що трьох переможців 

конкурсу обслуговували лінійні трубопровід-

Газових справ майстри
Уперше в системі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» пройшов конкурс з визначення кращого за професією 

серед електрозварників УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

А. Б. Мицик 
А. І. Гук 
Ю. В. Ільницький
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Перевірка теоретичних знань електрозварників

Конкурс відбувся за 
підтримки адміністрації філії 
та профспілкового комітету 
і був спрямований на 
підвищення зацікавленості 
працівників у вдосконаленні 
своєї професійної 
майстерності та 
фахового рівня
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ники Стрийського ВУПЗГ, і це ще раз доводить: 

половина успіху якісного виконання зварних 

з’єднань (особливо в польових умовах) – це 

висококваліфікована робота лінійного трубо-

провідника.

Призерів конкурсу було нагороджено 

грамотами та цінними подарунками. Наго-

род ження в урочистій обстановці проводив 

особисто директор УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» – 

Леонід Іванович Мельник, який висловив своє 

задоволення проведеним заходом та побажав, 

щоб цей конкурс став традиційним.

Конкурс відвідали начальник відділу екс-

плуатації МГ і ГРС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Юрій 

Банахевич та головні зварювальники філій, які 

в свою чергу відмітили високий рівень органі-

зації та проведення конкурсу.

Підсумовуючи наведене, можна з упев-

неністю сказати, що УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» 

має у своєму складі кваліфікованих електро-

зварників та лінійних трубопровідників, які 

здатні якісно виконувати поставлені перед 

ними завдання.

Сподіваємося, що цей позитивний 

досвід буде використано під час проведен-

ня таких конкурсів в інших філіях системи з 

подальшим визначенням кращого зварника 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Операційна технологічна карта зварювання

Електрозварники під час роботи

Директор УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» 
Леонід Мельник нагороджує переможця 
конкурсу Євгена Магомету

,
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Одним из основных узлов газорас-

пределительной станции является 

узел предотвращения гидрато-

образований. Он предназначен для предот-

вращения обмерзания арматуры и образо-

вания кристаллогидратов в газопроводных 

коммуникациях и арматуре. Как правило, 

на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в качестве одной из мер по предотвраще-

нию гидратообразований применяется 

общий или частичный подогрев газа с помо-

щью подогревателей газа. Во многих случа-

ях они укомплектованы блоками управле-

ния, которые берут на себя задачу контроля 

параметров и управления исполнительными 

механизмами подогревателя газа. С целью 

обеспечения эффективной работы узла подо-

грева при высоких расходах газа в составе ГРС 

применяются два и более подогревателя.

Как показывает практика, применение 

большого количества подогревателей на 

объекте связано с определёнными сложнос-

тями, вызываемыми такими факторами как, 

например, нестабильный расход газа или 

резкие изменения температуры наружного 

воздуха. В таких случаях персонал, обслужива-

ющий ГРС, вынужден вести постоянный конт-

роль температуры выходящего со станции 

газа и организовывать в соответствии с этим 

включение или отключение подогревателей, 

т.к. текущее рабочее значение выделяемого 

тепла может быть недостаточным или же боль-

ше необходимого.

Каскадное управление 
подогревателями газа на ГРС
Решение проблемы, связанной с оптимизацией расхода затрат топливного газа на 

собственные нужды, позволит достичь значительного экономического эффекта, а также 

улучшить условия труда и повысить безопасность производства. С целью экономии 

топливного газа в ООО «Газпром трансгаз Ухта» на ГРС «Коряжма» был внедрен алгоритм 

каскадного управления подогревателями газа 

М. П. Посмак
Б. М. Райнов
С. Л. Сычев
О. Р. Черемисин 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Блок подогрева газа ГРС «Коряжма» ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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В данной статье затронута проблема, 

ре ше ние которой не требует существенных 

затрат, однако позволит получить реальный 

экономический эффект, а также улучшить усло-

вия труда работников и повысить экологическую 

безопасность производства работ.

Необоснованно большой объем газа затра-

чивается на подогрев сырья. В среднем по 

Обществу температура газа на выходе ГРС 

поддерживается на уровне 4.09 °С, что про-

тиворечит требованиям СТО Севергазпром 

55-00159025-2007 «Методика по определению 

затрат газа на прочие технологические нужды 

линейного производственного управления», 

при этом перерасход топливного газа по 

Обществу за год составляет 1182,8 тыс. м3.

В последнее время в Обществе произво-

дится модернизация систем подготовки газа 

с применением подогревателей последнего 

поколения. Внедряемые системы управле-

ния имеют ряд недостатков, не позволяющих 

в полном объеме решать основную задачу 

поддержания температуры газа на выходе ГРС 

в установленных пределах.

Во-первых, подогреватели не имеют функ-

цию плавного регулирования режима горения, 

что не позволяет достаточно точно удерживать 

нужную температуру газа на выходе ГРС.

Во-вторых, при использовании двух и более 

подогревателей в обвязке ГРС не учитывается 

взаимовлияние подогревателей на общий 

тепловой режим. Применяемые блоки управ-

ления не имеют систем управления верхне-

го уровня, позволяющих каскадно управлять 

работающими на одного потребителя подо-

гревателями и обеспечивать выбор режима 

горения для каждого из них.

Для решения вышеописанной задачи спе-

циалистами Инженерно-технического центра 

разработан алгоритм каскадного управления 

тремя подогревателями газа ПТПГ-30 ГПМ про-

изводства завода «Газпроммаш». 

Алгоритм согласован с заводом-изгото-

вителем подогревателей газа и реализован 

на ГРС «Коряжма» на аппаратно-программной 

базе САУ ГРС «Янтарь» производства 

ООО «Кали нинградгазприборавтоматика».

В основу алгоритма заложен принцип 

дискретного управления основной горел-

кой (включение/выключение) в зависимости 

от величины температуры газа на выходе 

ГРС. 

После внедрения алгоритма температура 

газа на выходе ГРС поддерживается на задан-

ном уровне 3,5 °С, что позволило сократить 

расходы на топливный газ подогревателей. 

САУ ГРС также позволяет вести учет вре-

мени работы подогревателя и осуществлять 

дистанционное управление пуском и оста-

новкой подогревателя по алгоритму или по 

наработке ПГ. В результате проведения расче-

тов выясни лось, что экономия топливного газа 

составляет 7% и более, что говорит о перспек-

тивности внедрения полученного алгоритма 

на других объектах.

Предложенный алгоритм управления 

может быть реализован и на других системах 

подогрева газа, где используются подогрева-

тели данного типа и при наличии САУ про-

изводства «КГПА».

Наибольший эффект следует ожидать на тех 

объектах, где применяется большое количе-

ство подогревателей большой мощности.

Следующим шагом в данном направлении 

является получение технических характерис-

тик плавности регулирования с целью опреде-

ления величины перерегулирования, которые 

однозначно возникнут при большой инерци-

онности системы. 

Предполагается, что простые законы 

регулирования не дадут должного эффекта 

и возникнет необходимость математического 

моделирования системы, что позволит реали-

зовать более сложные системы регулирования, 

разработка которых уже начата в Инженерно-

техническом центре.

Не исключена возможность реализации 

разработанного алгоритма в блоках управле-

ния подогревателей газа на заводах по про-

изводству ПГ.

В окончательном варианте система позво-

лит автономно, без привязки к САУ ГРС, каскад-

но управлять подогревателями газа, поддержи-

вать температуру газа на выходе ГРС в заданных 

пределах с требуемой точностью. 

Рис. 2. Экран задания уставок и учета работы ПТПГ

ОБМІН ДОСВІДОМ

Рис. 1. График изменения технологических параметров ГРС «Коряжма» с 14.04.2009 по 
15.04.2009 (одни сутки)

Режим работы 
подогревателей газа 
позволяет поддерживать 
температуру газа на выходе 
ГРС в заданных пределах с 
точностью до ± 0,5 °С
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Рівень внутрішніх втрат, досконалість 

граток профілів лопаток ступеня 

оцінюється лопатевим коефіцієнтом 

корисної дії (ККД). Його також називають адіа-

батичним ККД [1, 2, 3].

Лопатевий (адіабатичний) ККД турбінного 

ступеня дорівнює відношенню потужності, яка 

розвивається на робочих лопатках (Nu), до 

потужності ступеня турбіни (N
0
) [4, 5]: 

Даний ККД характеризує газову турбіну 

відносно якості перетворення енергії в ціло-

му. Відхилення його від одиниці обумовлю-

ється тільки втратами. У той час як потужний 

(внутрішній) ККД (η
п
) характеризує турбіну 

більш вузько, відносно перетворення енергії 

лише в механічну роботу. Відхилення його від 

одиниці обумовлюється втратами та кількіс-

тю кінетичної енергії, яка згодом може бути 

корисно витрачена. Тому η
п
 скоріше харак-

теризує якість турбіни у випадку, коли вона 

є ізольованим джерелом потужності, а не 

включена в систему газотурбінної установки. 

Однак у цілому ряді випадків зручно корис-

туватися поняттям потужного (внутрішнього) 

ККД турбіни [2].

З вищенаведеного слідує, що доцільно 

використовувати лопатевий ККД як діагнос-

тичну ознаку в процесі оцінки технічного 

стану турбіни або ГТУ в цілому.

Лопатевий ККД ступеня турбіни залежить 

від абсолютних температур і тисків на вході й 

виході із ступеня турбіни:

де Р
0
, Т

0
 – абсолютний тиск і абсолютна тем-

пература потоку на вході в сопловий апарат 

ступеня турбіни; Р
2
, Т

2
 – абсолютний тиск і 

абсолютна температура потоку на виході з 

робочого колеса ступеня турбіни; k – адіаба-

тичний коефіцієнт робочого тіла в ступені.

У зв’язку з тим що в процесі експлуатації 

абсолютні параметри робочого потоку достат-

ньо важко виміряти, для опису робочого про-

цесу ГТУ використовуються параметри загаль-

мованого потоку (Р*, T*). Абсолютна температура 

й абсолютний тиск потоку на вході в ступінь 

турбіни через загальмовані параметри будуть:

де τ(λ
0
), π(λ

0
) – газодинамічні функції темпе-

ратури і тиску відповідно, які залежать від 

зведеної швидкості (λ
0
) і коефіцієнту адіабати 

(k). Ці газодинамічні функції визначаються за 

газодинамічними таблицями.

Зведена швидкість λ
0
 визначається за кри-

вою (рис. 1), при цьому газодинамічна функція 

ζ(λ
0
, 1) за формулою:

де G – витрата робочого тіла через турбіну; 

Р
0
*, Т

0
* – тиск і температура загальмованого 

потоку на вході в сопловий апарат; F
0
 – площа 

на вході в сопловий апарат; m – коефіцієнт, що 

враховує теплофізичні властивості робочого 

тіла;

Дана функція враховує тиск і температуру 

потоку на вході в сопловий апарат ступеня 

турбіни.

Газодинамічна функція ζ(λ
1
, ϕ

1
), що вра-

ховує тиск і температуру потоку на виході із 

соплового апарату ступеня турбіни, дорівнює:

де ξ
1
 – відношення площі поперечного пере-

різу на вході в сопловий апарат до площі на 

виході з нього.

За отриманим значенням λ
1
 із залежності 

ζ(λ
1
, ϕ

1
) = f(λ) (рис. 1) визначається значення 

газодинамічних функцій тиску p(λ
1
/ ϕ

1
) та тем-

Використання лопатевого ККД 
у процесі діагностування турбіни ГТУ 
Запропоновано використання лопатевого коефіцієнта корисної дії турбіни як додатковий 

інформативний параметр, який характеризує газодинамічну досконалість проточної частини 

газової турбіни й, відповідно, економічність газотурбінної установки

Д. В. Кондратьєв 
НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» 
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ператури t(λ
1
) на виході з соплового апарату 

ступеня турбіни. 

Абсолютні температура і тиск потоку на 

виході з соплового апарату дорівнюють:

З виразу

визначається абсолютна швидкість (с
1
) робо-

чого тіла на виході з соплового апарату сту-

пеня турбіни, а із трикутника швидкостей на 

вході в ступінь за тригонометричними спів-

відношеннями одержують відносну швид-

кість w
1
.

Температура загальмованого потоку у від-

носному русі дорівнює:

де С
р
 – теплоємність робочого тіла.

Тиск загальмованого потоку на вході в 

робоче колесо ступеня турбіни буде:

де p(λ
1
) визначається за зведеною швидкості 

(λ
1
 ) на вході в робоче колесо: 

Далі визначається газодинамічна функція 

ζ(λ
2
, ψ

1
):

де ζ(λ
2
, 1), λ

2
 визначається за діаграмою 

(рис. 1); ζ
2
 – відношення площі поперечного 

перерізу на вході в робоче колесо ступеня 

турбіни до площі на виході з нього.

Абсолютні температура і тиск потоку на 

виході з робочого колеса ступеня турбіни 

будуть:

де – газодинамічна функція тиску на виході з 

робочого колеса.

У зв’язку з тим що під час експлуатації ГТУ 

відбувається погіршення технічного стану 

проточної частини турбіни та її елементів, 

параметри робочого процесу змінюються не 

завжди в одному напрямі, тобто не одно-

часно збільшуються або зменшуються. Тому 

для визначення лопатевого ККД турбіни буде 

доцільним використовувати не окремі залеж-

ності від температури й тиску загальмовано-

го потоку робочого тіла на вході в ступінь 

турбіни, а залежність, що враховує обидва 

параметри.

Виходячи з рівняння коефіцієнта стиснен-

ня газу Z, що враховує відмінність реальних 

властивостей від рівняння стану ідеального 

газу, досить інформативним є відношення T/P. 

де R – газова постійна.

Відношення T/P характеризує зміну пито-

мого об’єму газу V з урахуванням властивостей 

газоподібного робочого тіла.

Отже, для визначення лопатевого ККД тур-

біни в процесі експлуатації ГТУ раціонально 

використовувати залежність η
лоп 

= f(T
0
*/Р

0
*).

Фактичне значення лопатевого ККД турбі-

ни визначають за вищеподаною методикою 

та порівнюють зі значенням на попередньо 

отриманій еталонній (базовій) залежності 

η
лоп

 = f(T
0
*/Р

0
*) для різних режимів роботи ГТУ 

(рис. 2).

Таким чином, дана методика дає змогу 

визначити фактичне значення лопатевого ККД 

ступеня турбіни на експлуатаційному режимі 

за виміряними термодинамічними параме-

трами і порівняти його з еталонним значен-

ням, яке визначено з попередньо отриманої 

залежності лопатевого ККД від відношення 

температури до тиску загальмованого потоку 

на вході в турбіну.
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ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

Народився Володимир Максимів 12 

червня 1928 року в подільському селі 

Шульганівка Чортківського району 

Тернопільської області в родині потомствених 

хліборобів. Навчався в початковій школі в рід-

ному селі, у 1942 році здобув неповну серед-

ню освіту в тодішньому містечку Ягольниця, 

в 1942–1944 роках навчався в Чортківській 

гімназії, у 1945–1947 роках у щойно відкри-

тій середній школі села Ягольниця. Як учас-

ник хору цієї школи, колектив якої завоював 

першість серед шкіл області, взяв участь у 

республіканському огляді художньої самоді-

яльності, де колектив також посів почесне 

перше місце.

В 1947 – 1952 році навчався у Львівському 

політехнічному інституті, після закінчення 

гірничопромислового факультету одержав 

кваліфікацію гірничого інженера з розробки 

нафтових і газових родовищ.

З 1952 року до останніх днів уся його 

трудова діяльність нерозривно зв’язана з 

газовою промисловістю України. Розпочав 

він її на газопромислі №2 (с. Опари ) тресту 

«Укргазвидобуток» на посадах інженера з КВП, 

а згодом – капремонту свердловин. З 1953 

року, після реорганізації, його призначають 

головним інженером Опарського укрупне-

ного газопромислу об’єднання «Укргаз», на 

якому він працював до 1956 року. Продукція 

промислу в основному призначалась для 

газопостачання тодішнього обласного цен-

тру Дрогобича та експорту в Польщу. Тут він 

сформувався як спеціаліст і наказом міністра 

одержав персональне звання «гірничий інже-

нер І рангу».

У 1956 році його як одного з найпер-

спективніших спеціалістів призначають 

головним інженером щойно організованого 

Шебелинського укрупненого газопромислу 

об’єднання «Укргаз», а в наступному році він 

стає його начальником. На той час наймолод-

шим в Україні серед керівників нафтогазови-

добувних підприємств. 

Володимир Петрович очолив велике під-

приємство і вміло керував ним у початковий, 

найвідповідальніший період його станов-

лення. Створюваному ним колективу вперше 

довелося експлуатувати родовище, що харак-

теризувалось на порядок більшими параме-

трами: замість пластового тиску до 100 атм на 

Шебелинці він перевищував 250 атм, глибини 

свердловин в 2 – 3 рази перевищували раніше 

відомі, поверх газоносності досягав 500–700 м, 

до того ж продукція свердловин включала і 

значний процент газового конденсату.

Основу, «закваску» колективу склали 

представники прикарпатських газопромис-

лів, що прийшли на Слобожанщину разом з 

Володимиром Петровичем – головний інже-

нер Власюк Леонід Леонтійович, головний 

геолог Пєтухов Євген Іванович, ще декіль-

ка досвідчених інженерно – технічних пра-

цівників та робітників, до них долучилися 

випускники вузів та технікумів, особливо 

з Львівської політехніки та Дрогобицького 

нафтового технікуму. Саме вони разом з 

вихідцями навколишніх сіл, серед яких най-

ближчими до оволодіння новими професі-

ями були механізатори колгоспів, з часом 

створили могутній сплав спеціалістів, що зміг 

освоїти таке унікальне родовище. Тодішній 

молодий геолог В. П. Войцицький згадував, 

що молоді спеціалісти старшого від себе на 

Легенда газової 
промисловості України
Ще за життя, колишній керівник АТ «Укргазпром» Володимир Петрович Максимів став 

безумовним авторитетом у газовій промисловості України. 12 червня поточного року минуло 

85 років від дня його народження і 26 травня – 10 років від дня його відходу у вічність

Б.П. Савків
Українська нафтогазова 
академія

На знімку: На знімку: 
Володимир Володимир 
Максимів на Максимів на 
Опарському УГПОпарському УГП
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5 – 10 років керівника любовно називали 

«татком». 

Випускник технікуму Б. А. Бабій згадує, як 

Володимир Петрович разом із представни-

ками громадських організацій о годині дру-

гій – третій ночі відвідували намети, в яких 

тоді проживали прибулі молоді спеціалісти, і 

турбуючись про їхній відпочинок та здорове 

виховання відучували їх від гри в карти. 

Унікальне Шебелинське газоконденсатне 

родовище стало всесоюзним полігоном для 

випробування і впровадження нових методів 

розробки та експлуатації родовищ.

На плечі керівника такого унікального про-

мислу лягла левова частка відповідальнос-

ті з розробки та впровадження заходів для 

успішного його функціонування Тут вперше 

об’єднано для спільної експлуатації кілька 

газоносних горизонтів, групову схему збору 

продукції свердловин і підготовку їх на гру-

пових пунктах із застосуванням низькотем-

пературної сепарації, турбодетандерні уста-

новки для одержання холоду, нове ефективне 

сепараційне обладнання, ефективні інгібітори 

гідратоутворення, які були розроблені разом 

з керівниками Управління газової промис-

ловості тодішнього Харківського раднаргос-

пу О. Г. Тумановим, М. О. Потюкаєвим, Б. С. 

Воробйовим, найближчими соратниками Є. І. 

Пєтуховим та Л. П. Власюком. 

Важливим нововведенням було здійсне-

не під керівництвом Володимира Петровича 

та його найближчого помічника, автора ідеї 

Ю. Ф. Макогона впровадження групової (так 

званої «кущової» ) системи збору видобув-

ної продукції замість раніше розповсюдженої 

індивідуальної. Це надало можливість згодом 

впровадити низькотемпературну сепарацію з 

використанням дросель – ефекту та рекупе-

рацією холоду, автоматизувати технологічні 

процеси. 

Майже одночасно з освоєнням Шебелин-

ського газоконденсатного родовища введена 

в експлуатація група газоконденсатних родо-

вищ на Кубані. За комплексне розв’язання 

питань буріння та експлуатації газоконден-

сатних свердловин в Краснодарському краї, 

завдяки очоленню колективу виконавців 

тодішнім головою Північнокавказького рад-

наргоспу, багаторічним лідером нафтової та 

газової промисловості СРСР М. К. Байбаковим, 

групі спеціалістів у 1963 р. була присуджена 

найпрестижніша в СРСР Ленінська премія. 

На Шебелинці було введено в дію першу 

групову установку НТС із застосуванням ДЕГу 

для осушки газу з його регенерацією, тоді як 

на Кубані працювали переважно з метано-

лом. Вперше впроваджена на Шебелинському 

родовищі згідно з його специфікою (високий 

поверх газоносності ) спільна експлуатація 

кількох горизонтів в одній свердловині єдиним 

фільтром стала прикладом для впровадження 

на інших багато-пластових родовищах України 

та Росії – Єфремівського, Хрестищенського, 

Вуктильського, Оренбурзького [2]. 

Сам Володимир Петрович був по-справ-

жньому залюблений у своє дітище і ніяк, 

попри заманливі пропозиції, не хотів з ним 

розставатися. Йому протягом майже цілого 

1965 року пропонували зайняти престижну 

посаду головного інженера управління газо-

вої та нафтової промисловості Харківського 

раднаргоспу, проте він категорично відмов-

лявся, пропонуючи як альтернативу створен-

ня на Шебелинці відповідного об’єднання. 

Нагадаємо, що тоді була хрущовська мода 

створювати нові виробничі та наукові орга-

нізації за межами Москви та інших великих 

міст, поближче до виробництва, наприклад 

всесоюзний інститут «ВНІІГАЗ» організовано 

в Розвилці, поза Москвою, Мострансгаз – в 

Комунарці, під Москвою тощо. Тільки коли 

йому запропонували посаду головного інже-

нера Укргазпрому в Києві, то з огляду на 

меншу відстань до проживання його приста-

рілих батьків він погодився. 

Ще очолюючи шебелинських газовиків 

Володимир Петрович став господарським 

керівником всеукраїнського та всесоюзного 

масштабу: відповідальність за забезпечен-

ня газом могутньої промисловості України, 

семи областей Російської Федерації, Москви, 

Ленінграду, Молдови, організація нових 

газовидобувних підприємств в Полтавській, 

Луганській та Кримській областях, 

Качанівського нафтопромислу на Сумщині. 

Шебелинські газовики за ініціативою та під 

керівництвом В. Максимова запроектували та 

змонтували пересувну, першу в СРСР блочно-

комплектну установку для введення другого 

великого Єфремівського газоконденсатного 

родовища. 

Тому з організацією в Києві галузевого рес-

публіканського центру газової промисловості 

– Укргазпрому – його першим головним інже-

нером призначили Володимира Максимова. 

Нагадаємо, що в кінці 1971 року, коли в Харькові 

звільнилося місце начальника об’єднання 

«Укрсхідгаз», обласна харківська влада нама-

галася повернути Володимира Петровича на 

Харківщину керівником цього об’єднання. 

У період керування народним господар-

ством країни раднаргоспами всі загальногалу-

зеві наради підприємств нафтогазового комп-

лексу, підпорядкованих управлінню нафтової 

та газової промисловості Харківського рад-

наргоспу (Харківська, Полтавська та Сумська 

області), проводились у згаданому будинку 

культури в Червоному Дінці ( як і пізніше, 

за галузевого управління – газовиків всієї 

України). З того часу запам’ятався молодий 

керівник провідного газовидобувного підпри-

ємства, який традиційно виступав першим в 

дебатах та задавав тон обговоренню справ у 

розвитку галузі, що швидко розвивалася. 

З січня 1967 року протягом 15 років 

Володимир Максимів працював головним 

інженером та наступних 10 років керівником 

об’єднання «Укргазпром», займаючись питан-

нями як видобування та переробки газу, так і 

його транспортування.

У цей період мені довелося часто спілку-

ватися, ми прийшли в апарат «Укргазпрому» 

Володимир Максимів (по середині) під час колективних Володимир Максимів (по середині) під час колективних 
зборів АТ «Укргазпром»зборів АТ «Укргазпром»
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майже одночасно, у січні 1967 року. Зайнявши 

посаду ст. інженера з розробки родовищ у 

виробничому відділі, я зосередив свою увагу на 

актуальних тоді питаннях освоєння та ремонту 

глибоких газових свердловин. Справа в тому, 

що якраз тоді в Україні почали освоювати 

глибокі газові свердловини, глибиною більше 

3000м, навіть більше 4000 м, які характеризу-

вались порівняно, наприклад, з шебелинськи-

ми набагато більшими пластовими тисками 

(350–400 атм проти 260 на Шебелинці), темпе-

ратурами (70–95 0С), вмістом газоконденсату, 

дебітами. Такі глибини не були тоді належно 

освоєними ні розвідувальним, ні експлуата-

ційним бурінням, більшість закінчених сверд-

ловин мали міжколонні тиски. 

Після передачі УкрНДІгазу від Технічного 

управління у підпорядкування «Укргаз-

прому», Володимир Петрович очолив роботу 

з використання наукових розробок інституту 

для газовидобувних підприємств України, а 

оскільки багато діючих тоді газопромислів 

були вже облаштовані, то таке впровадження 

здійснювалось шляхом модернізації останніх. 

Проведена під керівництвом «Укргазпрому» 

модернізація діючих тоді виробництв послу-

жила прикладом для здійснення її на всіх 

інших об’єднаннях міністерства. Пам’ятним для 

мене було втручання Володимира Максимова 

у роботу наукового підрозділу інституту з 

підземного зберігання газу, який вказав на 

обов’язковість першочергового визначення 

потреби кожного регіону в підземному збері-

ганні газу, необхідних активного об’єму газу та 

добової продуктивності. Виконавши таку вка-

зівку, УкрНДІГаз по суті випередив головний 

інститут у згаданому питанні.

Важливими були ініціативи головного інже-

нера і в транспортуванні газу. Ним та заступ-

ником начальника «Укргазпрому» з транспор-

тування газу Романом Макаром проводилась 

послідовна технічна політика з якнайширшо-

го охоплення території України системами 

магістральних газопроводів для створення 

сприятливих умов для подальшої газифікації 

України. З цією ініціативою вони виступили 

ще в період будівництва системи газопрово-

дів «Київ – Захід України», запропонувавши 

прокласти її не поруч з діючим газопрово-

дом «Дашава – Київ», а значно південніше 

його. Проте це виявилось складнішим для 

проектного інституту, що відстоював проти-

лежну позицію, до того ж підтриману началь-

ником «Укргазпрому» та його заступником з 

капітального будівництва, думка яких у цих 

питаннях стала вирішальною. Хоча реалізова-

не тоді рішення, за влучним висловлюванням 

Р. М. Макара, можна вважати «пришиванням 

костюма до ґудзика». Ідея ж В. Максимова – 

Р. Макара була реалізована з початком спору-

дження газопроводу Оренбург – Держкордон 

«Союз», а згодом інших магістралей. 

Позиція Максимова В.П. підтримувалась 

одним з очільників транспортного напрямку 

Мінгазпрому, випускником ЛПІ та вихідцем 

з Харківського УМГ Петром Мужилівським, 

керівниками міністерства М. В. Сидоренком 

та В.О. Дінковим. При цьому, не в останньо-

му зважаючи на своє українське коріння та 

симпатії до передового у міністерстві загону 

газовиків. До речі перший заступник міністра 

М.В. Сидоренко та призначений заступником 

міністра В.О Дінков рекомендували та настій-

ливо запрошували в 1970 році Володимира 

Петровича на звільнену останнім посаду 

керівника Головгазвидобутку – члена коле-

гії Мінгазпрому. Проте Максимів відмовився, 

пояснив це небажанням віддалятися від при-

старілих батьків. 

З іменем Володимира Петровича тісно 

пов’язана вперше впроваджена на європей-

ському континенті прогресивна технологія 

розробки газоконденсатного родовища з 

застосуванням сайклінг-процесу (зворотного 

З січня 1967 року 
протягом 15 років 
Володимир Максимів 
працював головним 
інженером та наступних 
10 років керівником 
об’єднання «Укргазпром» 

На знімку: Володимир Максимів (крайній справа) На знімку: Володимир Максимів (крайній справа) 
під час зустрічі з Василієм Чуйковимпід час зустрічі з Василієм Чуйковим

На знімку: процес будівництва компресорної На знімку: процес будівництва компресорної 
станції «Куп’янськ» станції «Куп’янськ» 
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нагнітання відбензиненого газу в продук-

тивний горизонт для підтримання пласто-

вого тиску ). Якось під час обговорення в 

Мінгазпромі питання першочергового впро-

вадження нової технології на Вуктильському 

родовищі в Комі АРСР, у важких кліматичних 

умовах, головний геолог «Укргазпрому» О. В. 

Бобошко запропонував спочатку впровадити 

його в Україні на Новотроїцькому родовищі. 

Це викликало негативну реакцію у тодішньо-

го першого керівника об’єднання, оскільки 

знижувало добові видобувні можливості на 

2 млн м3 на зиму, що наближалася. Але мініс-

терство доручило впровадження новинки 

«Укргазпрому», включило в план впрова-

дження нової техніки та передової технології 

та включило його в плани будівництва квалі-

фікованому та відповідно оснащеному мініс-

терству – підряднику. Викручуватись дове-

лося головному інженеру В. П. Максимову, 

який змушений був доручити цю складну 

будову господарським способом своєму 

управлінню, діяльність якого до того обмеж-

увалась прокладанням шлейфів від окремих 

свердловин та нескладними ремонтами 

об’єктів. Завдяки наполегливості та допомозі 

Володимира Петровича полтавський трест 

«Укргазпромбуд» з поставленим завданням 

справився, і Україна стала піонером на кон-

тиненті з впровадження процесу.

Дбаючи про надійне надходження енер-

гоносіїв в Україну після виснаження власних 

запасів газу, якими Україна постачала протя-

гом десятиліть Російську Федерацію, Молдову, 

Білорусь, Прибалтику та експортувала за 

рубіж, він особисто приділяв багато уваги 

роботі українських буровиків у Західному 

Сибіру, серед газопромисловиків Тюмені було 

багато його вихованців. 

Багато уваги приділяв також створенню 

газопереробної підгалузі. Під його керівни-

цтвом ще наприкінці 60-х років на Шебелинці 

споруджено перший в СРСР великий газо-

переробний завод, а в роки української неза-

лежності укладено угоду з американською 

фірмою «Бейсік» по його модернізації, вико-

нання якої дало змогу першими в Україні опа-

нувати випуск сучасних марок бензинів.

Після Чорнобильської трагедії у 1986 році 

Володимир Петрович став одним з активних 

учасників ліквідації її наслідків, чим істотно 

підірвав своє здоров’я. 

У перші роки незалежності України очолю-

вана Володимиром Петровичем галузь була чи 

не єдиною в країні, що залишалась донором 

економіки, працювала стабільно, забезпечуючи 

безперебійне постачання газа народному гос-

подарству та населення країни. Забезпечуючи 

цивілізоване входження України в ринкові 

умови господарювання, він ще в 1994 році 

забезпечив незалежною міжнародною фірмою 

оцінювання української газотранспортної сис-

теми за трьома способами, ініціював створення 

українського акціонерного товариства на зра-

зок російського «Газпрому». Проте реформува-

ти галузь так і не вдалося. 

Він користувався великим авторитетом в 

Мінгазпромі, його обрали першим головою ради 

головних інженерів об’єднань та підприємств 

міністерства, більше восьми разів брав участь у 

роботі міжнародних газових конгресів. 

Володимир Максимів був членом редко-

легій збірника «Газовое дело» та журналів 

«Газовая промышленность» та «Нафтова і газова 

промисловість», лауреатом Губкінської премії, 

почесним професором Івано-Франківського 

національного технічного університету, авто-

ром восьми винаходів, співавтором двох 

монографій та десятка наукових статей. 

Література:
1. Разработка газоконденсатних месторож-

дений с большим этажом газоносности // 

Рассохин Г. В., Рейтенбах Г. Р., Трегуб Н. Н. и др. 

– М: «Недра», 1984. – 208с. 

З іменем Володимира 
Петровича тісно пов’язана 
вперше впроваджена 
на європейському 
континенті прогресивна 
технологія розробки 
газоконденсатного 
родовища із застосуванням 
сайклінг-процесу 

На знімку: Володимир Максимів 
(зліва) та Юрій Макогон

На знімку: На знімку: 
Володимир Максимів Володимир Максимів 
(крайній справа) (крайній справа) 
у колі друзіву колі друзів
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Дев’ять видів спорту, одинадцять 

команд, майже 400 спортсменів – 

все це VIII спартакіада працівників 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», яка проходила в олім-

пійському навчально-спортивному центрі 

«Спартак», що вдало розташувався в одному 

з мальовничих куточків Криму, між Чорним 

морем та хребтом Кримських гір, неподалік 

від Приморського парку та центру Алушти.

Організатором цьогорічної спартакіади 

виступила філія УМГ «Київтрансгаз». 

У рамках урочистої частини відкриття 

спартакіади з побажаннями успішних стартів 

виступили: головний інженер Ігор Лохман, 

голова Ради голів профкомів Богдан Бабій, 

директор департаменту з загальних та 

соціальних питань Микола Табак, голова 

Центральної ради профспілок працівників 

нафтової і газової промисловості України 

Володимир Дмитришин, директор філії УМГ 

«Київтрансгаз» Володимир Рудко, голова 

профспілки УМГ «Київтрансгаз» Ярослав 

Марчук.

Символічний вогонь на честь відкрит-

тя VIII спартакіади працівників ПАТ «УКР-

ТРАНСГАЗ» запалили спортсмени зі збірної 

УМГ «Черкаситрансгаз».

Кожен працівник галузі добре знає, що 

шлях до лав збірної команди філії є нелегким. 

Протягом двох років, під час відбіркових 

змагань, спортивний актив структурних під-

розділів філій доводить рівень своєї фізичної 

підготовки. Тільки кращі з кращих вже у скла-

ді збірних команд філій Компанії потрапляють 

на спартакіаду. І вже там протягом трьох 

днів демонструють свою майстерність у таких 

видах спорту, як волейбол, армспорт, гирьо-

вий спорт, легка атлетика, плавання, теніс 

настільний, футзал, шахи, шашки.

На кожному майданчику спортивного 

центру точилася справжня боротьба.

У перший день змагань погода створила 

додаткові випробування для атлетів – дощ не 

припинявся протягом доби. Але це анітрохи 

не вплинуло на жагу до перемоги кожного 

із спортсменів. Однозначною чемпіонкою-

легкоатлеткою стала донеччанка Антоніна 

Єфремова, виборовши перші місця на дис-

танції 100 м, 400 м та із стрибків у довжину. 

Серед чоловіків кращими стали: на 

дистанції 100 м – Ярослав Штрайсель 

(Філія «Укргазтезв’язок»); на дистанції 800 

м – донеччанин Владислав Заїка, та зі 

стрибків в довжину – Тарас Лапко (УМГ 

«Прикарпаттрансгаз»). В естафетному бігу 

4х100 (змішаний) першими були спортсмени 

УМГ «Донбастрансгаз».

Змагання з плавання проходили в міжна-

родному дитячому центрі «Артек». З блискучи-

ми результатами, на рівні професійних, перше 

місце здобула команда «Харківтрансгазу» з 

переможними 135 балами, не менш видовищ-

ними були запливи достойного конкурента 

– команди апарату ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»,  яка 

отримала 121 бал, третьою стала команда 

БМФ «Укргазпромбуд» з 106 балами.

У змаганнях з шашок кращими стали пра-

цівники ВРТП «Укргазенергосервіс», а в шахи 

найсправніше зіграв Інститут транспорту 

газу. Перемогу у змаганнях з настільного 

тенісу здобули донеччани. 

Спортивний олімп газовиків
З 2 по 6 червня 2013 року у м. Алушта пройшла VIII спартакіада працівників 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». За результатами відбіркових змагань до участі у спартакіаді 

було відібрано найсильніших – тих, хто цьогоріч вибороли право на два наступні роки

стати спортивною гордістю галузі

В. І. Купрієнко
С. В. Коляденко
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На знімку: Збірна команда апарату управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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У найгострішому протистоянні – змаган-
нях з футзалу – впевнену перемогу здобу-
ла команда «Львівтрансгазу». За достойну 
боротьбу та нестримне прагнення перемоги 
головний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор 
Лохман особисто від себе вручив подару-
нок – футбольний м’яч – збірній з футболу 
УМГ «Прикарпатрансгаз».

Змагання з армспорту традиційно про-
водили у трьох вагових категоріях (до 70 кг, 
до 90 кг та понад 90 кг). У ваговій категорії 
до 70 кг перемогу здобув Сергій Лахно 
(УМГ «Донбастрансгаз»), друге місце – Олег 
Трембецький (УМГ «Львівтрансгаз»), третє – 
Назар Мойсишин (УМГ «Прикарпатрансгаз»). 
У ваговій категорії до 90 кг переміг Назарій 
Трескот (ВРТП «Укргазенергосервіс»), 
друге – Юрій Гнатишин (апарат ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ»), третє – Василь Хрущ (УМГ «При-
капатрансгаз»). Та найцікавіше, як завжди, 
проходили змагання серед важковиків. Тут 
щоразу фаворитами виступають працівники 
«Донбастрансгазу» – брати Таранухи. Цього 
разу одне з призових місць здобув пред-
ставник «Львівтрансгазу» Руслан Янко. Отже, 
остаточний розподіл такий: перше місце – 
Олександр Тарануха, друге – Руслан Янко, 
третє – Максим Тарануха.

У гирьовому спорті спортсмени також 
були розділені на три вагові категорії. До 70 
кг переміг Артур Морозевич (УМГ «Черкаси-
трансгаз»), другим став Микола Біжко (БМФ 
«Укргазпромбуд»), третім – Євген Бондарєв 
(УМГ «Донбастрансгаз»). У ваговій категорії 
до 90 кг перше місце – в Олексія Рибалка 
(УМГ «Харків трансгаз»), друге – у Ігоря Сечіва 
(УМГ «Львівтрансгаз»), третє – у Віктора 
Бондарука (УМГ «Харківтрансгаз»). 

У ваговій категорії понад 90 кг з фено-
менальним результатом 248 підьомів пере-
могу здобув Олександр Іваненко (УМГ «Хар-
ківтрансгаз»), друге місце – черкащанин 
Віктор Грибчак, третє – Максим Тарануха з 
«Донбастрансгазу».

Справжні спортсмени не бувають колиш-
німи, це довели наші титуловані керівни-
ки Василь Крупка та Микола Табак. Вони 
впевнено розділили перше місце блискуче 
фінішувавши пліч о пліч. Не набагато відстав 
голова правління Сергій Вінокуров, здо-
бувши бронзову нагороду. Четвертим був 
Руслан Гайсин, який отримав почесний приз 
за велику жагу до перемоги.

Отже наші керівники ще раз довели, що 
вони є не тільки чудовими організаторами 
і передовиками виробництва, але й у спорті 
впевнено ведуть колектив за собою, пропа-
гандуючи здоровий спосіб життя та активне 
зайняття фізичною культурою і спортом.

За підсумками спартакіади було визна-
чено переможців у загальнокомандному 
заліку. 

Неперевершена збірна «Донбастранс-
газу» здобула перше загальнокомандне місце, 
випередивши лише на одне очко достойного 
суперника – команду УМГ «Київтрансгаз». 

Третіми у цій нелегкій та видовищній боротьбі 
стали харків’яни. Кращу команду спартакіади 
нагороджено почесним перехідним кубком.

Під час урочистого закриття спартакі-
ади учасників привітав голова правління 
ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров, який 
зазначив, що «адміністрація і надалі буде 
проводити такі заходи, оскільки метою про-
ведення спортивних свят є широке залучен-
ня працівників до занять фізичною культу-
рою та спортом, зміцнення їхнього здоров’я 
через систему масових змагань».

Нагадаємо, що на минулій, VII спарта-
кіаді збірна команда УМГ «Львівтрансгаз» 
у запеклій боротьбі випередила команду 
«Харківтрансгазу» та зайняла перше загаль-
нокомандне місце. 

Третє місце у VII спартакіаді вибороли 
спортсмени УМГ «Черкаситрансгаз». 

Окрім запеклої спортивної боротьби, 
цьогорічна спартакіада була багатою на 
нові знайомства, зустрічі давніх друзів, які 
з року в рік беруть участь у корпоративній 
спартакіаді. Як висловлювались її учасники 
– таке приємне спілкування додає добро-
го настрою та оптимізму в наступному дні 
змагань.

Після підведення підсумків спартакіади 
було організовано активний вечірній від-
починок, де кожен відчув себе частинкою 
великої дружньої сім’ї газовиків, у якій немає 
переможців та переможених. 

Заступник голови Ради голів профкомів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Віктор Гончаров вважає, 
що спартакіада відбулася на високому орга-
нізаційному рівні. «Такий захід неможливо 
було б провести без всебічної підтримки 
адміністрації компанії», – зазначив він.

Велике спортивне свято добігло кінця, 
та без перебільшення можна сказати, що 
кожен учасник спартакіади прагнув пере-
моги і досягнув свого спортивного олім-
пу. Та нові перемоги вже чекають на вас! 
До зустрічі на ІХ спартакіаді працівників 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»! 
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