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трубопровідний 
транспорт

Дорогі колеги!
Прийміть мої найщиріші привітання з нашим з Вами 
професійним святом – Днем працівників нафтової, газової 
та нафтопереробної промисловості України!
Стабільний економічний розвиток України нерозривно 
пов’язаний з нафтогазовим комплексом. Щоденно ми 
робимо все для закріплення лідируючих позицій нашої 
галузі в Європейській енергетичній системі. 
Нині ПАТ «Укртрансгаз», як стратегічна 
виробнича організація, ставить собі за мету сумлінною 
працею, незламним оптимізмом та творчою енергією 
надалі наповнювати незалежність нашої країни справжнім 
змістом, докладати максимум зусиль і снаги, аби 
наблизити пору розквіту України. 
Ми з вами є активними учасниками становлення 
молодої держави, і тому нехай кожен день нашого життя 
буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками. 
Від усієї душі зичу Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я, бадьорості духу, достатку, миру, щедрої долі та 
успіхів у всіх професійних та особистих справах.
Зі святом вас!

З повагою
Голова правління ПАТ «Укртрансгаз»

Сергій Вінокуров
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з ПроФеСійним СВятом!

Привітання Віце-прем’єр-міністра України
з нагоди Дня працівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості України

Шановні колеги! Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас з Днем працівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості!
Наша країна вступила в активну фазу переходу від 
монопольної паливної імпортозалежності до налагодження 
диверсифікації поставок енергоносіїв та підвищення їх 
видобутку з власних джерел. Цей процес складний, 
тривалий і ресурсномісткий, але перспективний і вкрай 
необхідний для гарантування безпеки суверенної України. 

Першочергову роль у ньому відведено вам — робітникам нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості. 
За оцінками міжнародних експертів, Україна має великі запаси як традиційного, так і 
нетрадиційного газу — сланцевого газу та шахтного метану. Впевнений, що завдяки державній 
підтримці, притоку інвестицій у галузь та вашій самовідданій праці у недалекому майбутньому 
наша країна зможе повністю забезпечити себе газом власного видобутку за рахунок розробки 
розвіданих і відкриття нових родовищ.
Впевнений також, що Україна продовжить відігравати ключову 
роль на ринку транзитних поставок газу в Європу. Адже наша 
газотранспортна система залишається унікальним та надійним 
енергетичним транзитним організмом. Для підтримки цього 
статусу триває процес модернізації системи. І успіху буде 
досягнуто в першу чергу завдяки вашій професійності та 
наполегливій праці. 
Бажаю всім вам, працівники нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості, натхнення в труді, 
щастя, здоров’я та сімейного благополуччя!

З повагою, Юрій Бойко
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з ПроФеСійним СВятом!

Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України
з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості України
Шановні працівники нафтогазової галузі України!
Прийміть щирі привітання з нагоди професійного свята – Дня 
працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України!
Рівень розвитку країни, її достаток, енергетична безпека та 
конкурентоспроможність значною мірою залежить від ресурсів нафти 
та газу,  але також   розробки їх родовищ. Важливо, що Україна не 
тільки зберегла багатолітні традиції промислового видобутку нафти 
та газу, а й нарощує промислові потужності, впроваджує нові проекти. 
Промовистим є історичний факт, що саме з території України уперше 
стали здійснюватися прямі експортні поставки природного газу в Європу, 
а на сьогодні Україна має в своєму арсеналі одну з найскладніших і найефективніших газотранспортних 
трубопровідних систем, забезпечуючи надійну доставку природного газу та транзит енергоносіїв до Європи з 
країн ближнього зарубіжжя. 
Блакитний вогник у кожній оселі – це праця геологів і буровиків, розробників та будівельників, технологів і 
транспортників, - усіх, хто причетний  до видобутку, обробки і постачання нафти і газу.

Вселяють оптимізм і перспективи розвитку галузі, адже на сьогодні є вагомі результати не тільки в 
нарощуванні власного видобутку, а і в зміцненні транзитного потенціалу України, удосконаленні 

внутрішнього ринку енергоносіїв, налагодженні диверсифікації шляхів поставок 
енергоносіїв в Україну, залучення інвесторів для розробки родовищ 
на основі нових сучасних технологій.

Трудові успіхи працівників нафтогазової промисловості  
– це основа стабільності економіки України в цілому та 
реальні кроки до енергетичної незалежності країни. Своєю 

наполегливою працею ви гарантуєте динамічне зростання 
показників вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, а також 

комфорт та високі стандарти життя кожного громадянина України.
Бажаю нових здобутків, успіхів у праці, добра, здоров’я, достатку, тепла і 

миру в кожній родині.

З повагою Міністр Е.Ставицький
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Ветерани галузі

Моя професія – газовик!

— Богдане Андрійовичу, нині ми 
можемо беззастережно стверджувати, 
що Ви були учасником всіх етапів, які 
пройшла газова промисловість дотепер. 
Ваші враження від такої значимої і ваго-
мої дати.

— враження від 55-річчя моєї праці у 
газовій промисловості зараз для мене є 
якимись дивними і навіть важко усвідомле-
ними. все пройшло як один день, і розклас-
ти за етапами все, що відбулося протягом 
цих років, досить складно. Моя професійна 
діяльність, навіть правильніше сказати – моє 
життя проходило паралельно з розвитком 
газової галузі: чи то я був у ній, чи вона в 
мені… дуже тісно все переплелось. Я й досі 
активно відслідковую всі процеси, що стосу-
ються природного газу і газотранспортної 
системи: обсяги надходжень, видобування, 
транспортування, споживання. Мені і тепер 
не байдужа доля людей – працівників пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ». Я цим живу. 

— Початок становлення галузі співпав 
з порою Вашої юності, молодості. З огля-
ду на пройдене, як оцінюєте ті часи?

— у липні 1958 року ми, випускники 
дрогобицького нафтового технікуму, при-
їхали до Шебелинки. видобуток газу із 
Шебелинського газового промислу на той 
час становив 5 млрд м3 за рік.

на Шебелинці життя кипіло як у каза-
ні. Сам промисел був постійно заповне-
ний технікою. Там стояли величезні колони 
будівельників, буровиків. весь виробничий 
процес проходив за надзвичайно високо-
го рівня організованості. видобували газ і 
одночасно його транспортували до Харкова 
та дніпропетровська. Свердловини здава-
лись в експлуатацію, нарощувались обсяги 
природного газу. все перебувало в постій-
ній динаміці, в русі.

За рахунок бурхливого розвитку вже 
через чотири роки видобуток природного 
газу було збільшено до 17 млрд м3 за рік 
(для порівняння – зараз україна видобуває 
20 млрд м3 газу за рік, у 1972 році 31 млрд 
м3 давала тільки Шебелинка).

у цьому ж 1958 році було створено 
Київське управління магістральних газопро-
водів, вже 10 років експлуатувався газо-
провід «дашава – Київ», який у 1951 році був 
з’єднаний з побудованим на той час магі-

стральним газопроводом «Київ – брянськ 
– Москва», будувався газопровід «дашава — 
Мінськ». Словом, ми були у самому епіцентрі 
розвитку газової промисловості.

— Як вам, таким юним, вдавалося 
витримувати настільки високий темп 
життя, адже випускники технікуму – це, 
по-суті, ще діти – по 18 років всього?

— Так, фізично було нелегко. Але ми 
цього не помічали. Молодість, завзяття, 
романтика… нас поселили в палатках, які 
були поставлені прямо на землю. у них ми 
жили до перших морозів. потім розселяли 
по квартирах у селищі Андріївка, що знахо-
дилося за 15 км від промислу. на роботу нас 
розвозили вантажними бортовими маши-
нами. Куди не досягала машина – довозили 
трактором. 

Ми працювали повний робочий тиждень, 
включаючи суботу. А в неділю протягом 
всієї зими аварійні бригади виїжджали на 
продування (очистку від газогідратів) про-
мислових газопроводів. 

всі були оптимістично налаштовані, праг-
нули отримати досвід, знання. на той час 
було престижно вчитись.

— Богдане Андрійовичу, Ви пройшли 
трудовий шлях від оператора з видобут-

ку газу Шебелинського газопромислу до 
голови Держнафтогазпрому . Яким був 
цей шлях?

— вперше мене, 20-річного молодо-
го спеціаліста, підвищили в посаді ще на 
Шебелинці: я став інженером-диспетчером 
Шебелинського газопромислового управ-
ління. пригадую, кілька разів ходив до дошки 
з наказами, аби пересвідчитись, що я вже – 
інженер (сміється – ред.). у 1962 році отри-
мав направлення на навчання у Львівський 
політехнічний інститут, після закінчення 
якого я знову повернувся в Шебелинське 
газопромислове управління.

восени 1967 року мене запросили на 
роботу в Київ, у диспетчерську службу 
виробничого управління «укргазпром».

начальником укргазпрому був тоді 
олександр Туманов – талановитий інженер, 
успішний керівник та організатор. протягом 
18 років керування олександр Георгійович, 
можна сказати, створив досконалу систе-
му управління галуззю. Апарат укргазпрому 
формувався з фахівців, які пройшли всі 
щаблі службової драбини. працівник, який 
приходив на роботу в апарат, повинен був 
мати фахову освіту, значний виробничий 
досвід, організаторські здібності. Туманов 
завжди казав, що його опора – це началь-
ники відділів, старші інженери – працівники, 

30 липня 2013 року виповнилось 55 років трудової діяльності у газовій промисловості голови 
ради голів профкомів пАТ «уКрТрАнСГАЗ», в минулому керівника різних рівнів газової галузі, 
інженера-газовика за покликанням богдана Андрійовича бабія

На знімку (зліва на право): Богдан Бабій та Ігор Пономаренко
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які знають виробництво від самого джерела. 
у 1968 році на базі диспетчерської служ-

би укргазпрому було створено об’єднане 
диспетчерське управління, де я працював 
начальником зміни, начальником відділу 
служби оптимізації режимів транспортуван-
ня газу, а згодом – головним інженером оду.

у ті роки дуже високими темпами наро-
щувались обсяги видобутку природного 
газу, будувалися потужні газопроводи. Якщо 
у 1967 році довжина газопроводів станови-
ла 5,5 тис. км, то у 1987 вона вже досягла 26 
тис. км. Зараз важко уявити, що за один тіль-
ки рік будувалося понад тисячу кілометрів 
газопроводів. А крім того, ще будувалися і 
компресорні станції, і групові пункти збору 
газу, і дороги, і житло, і вся інфраструктура 
цього величезного різнопланового госпо-
дарства. постійно впроваджувалась нова 
техніка, застосовувались нові технології.

нині можу з упевненістю сказати, що 15 
років праці на посадах начальника служби 
оптимізації режимів транспортування газу 
та головного інженера в оду були найбільш 
цікавими в плані творчих інженерних пошу-
ків, набуття професійних навичок в управ-
лінні газотранспортною системою і не тіль-
ки. відчуття єдиного колективу однодумців, 
які доповнюють один одного, підтримують, 

підштовхують до нових досягнень – це було 
важливим тоді, це є актуальним і тепер.

— Яким Ви були керівником?
— Я завжди вважав, що повага та професій-

на вимогливість до кожного працівника має 
бути першоосновою керівника будь-якого 
рівня. А стосовно організації управлінського 
процесу, то я керувався принципами, які 
ще у молоді роки перейняв від олександра 
Георгійовича Туманова. Керівник має бути 
компетентним у сфері своєї діяльності, вміти 
відповідати на виклики сучасності.

— Богдане Андрійовичу, за 55 років 
трудової діяльності Вам пліч-о-пліч 
доводилось працювати з багатьма людь-
ми, які були Вам і керівниками, і коле-
гами, і підлеглими. Газовики – це якісь 
особливі люди?

— Та ні, не особливі, звичайні, але, зазна-
чу, — люди! Я вже казав, що виробництво, 
особливо таке складне як обслуговування 
ГТС, транспортування, зберігання, ремонт, 
будівництво, діагностика – все це вимагає від 
працівників мати глибокі професійні знання, 
виховувати в собі відчуття єдиної команди, 
згуртованого колективу. у своєму житті я 
мав щасливу долю зустрічатися з доброзич-

ливими і порядними людьми, справжніми 
фахівцями, неординарними особистостями, 
які були щиро віддані своїй професії.

— Флагманом газової промисловос-
ті, зокрема газотранспортної, вже довгі 
роки є Укртрансгаз. Виробнича діяль-
ність цієї компанії, міжнародна співп-
раця, багатотисячний колектив – все 
це нині працює як єдиний організм. Чи 
можете зробити прогноз на майбутнє 
нашої компанії? 

— важко робити прогнози, особливо у 
наш нестабільний час. Та єдине, що можу 
сказати, потрібно все робити для того, щоб 
газотранспортна система була наповнена. 
Це – і збережені робочі місця, і стабільні 
податки до державного бюджету, і подаль-
ший технічний розвиток газотранспортної 
системи. будемо транспортувати природний 
газ – будемо процвітати!

— Ваші побажання з нагоди Дня пра-
цівника газової, нафтової та нафтопере-
робної промисловості усім поколінням 
газовиків.

— усім здоров’я та успіхів. ветеранам – 
довголіття, молоді – відданості справі. на 
многая літа! 
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Народжений в газоносному краї
17 липня 2013 року виповнилось 60 років почесному працівнику газової промисловості україни 
володимиру Феку

Володимир Фек народився у газо-
носному краї, в селі п’ятничани 
Львівської області, де сьогодні розмі-

щено об’єкти найбільшого в Європі більче-
волицького підземного сховища газу. батьки 
володимира Юрійовича були газовиками. 
батько працював бригадиром аварійно-
ремонтної бригади, а мати – оператором з 
видобування газу більче-волицького газо-
промислу.

Чи міг володимир Фек вибрати іншу жит-
тєву дорогу, ніж стати газовиком?! 

напевно міг, але він обрав газову про-
мисловість, оскільки магічне слово «газ» 
чулося з вуст батьків, родичів, сусідів та й, 
зрештою, від усіх мешканців села. вже у віці 
5-6 років володимир разом з матусею часто 
бував на роботі, де відчував могутність газу, 
який з глибини землі з величезною швидкіс-
тю і свистом виривався на волю.

у січні 1961 року родина Феків отримала 
двокімнатну квартиру в Стрию, в будинку, 

збудованому Стрийським газопромисловим 
управлінням.

Стрий з перших днів зачарував хлоп-
ця своїми широкими вулицями, красивими 
будівлями, церквами і костьолами, парка-
ми, кінотеатрами, водяними колонками на 
вулицях і постійним гуркотом величезних 
військових літаків, які здійснювали посадку 
на аеродромі. 

Та ідилія тривала недовго. у серпні 1964 
року батько, якому на той час було тільки 39 
років, трагічно загинув на виробництві під 
час виконання аварійно-ремонтних робіт 
на газопроводі «пукеничі – Комарно». Світ 
змінився. володимир різко подорослішав 
на кілька років, як єдиний чоловік в сім’ї. 
було дуже важко – і морально, і фінансо-
во, і психологічно. у цей час родина заги-
блого газовика відчула, що таке колектив. 
Керівництво та працівники Стрийського 
газопромислового управління, начальником 
якого вже тоді був Ярослав Кривко, оточили 

сім’ю Феків увагою, турботою, щоденною 
підтримкою. 

після закінчення школи володимир Фек 
вступає у дрогобицький нафтовий техні-
кум на факультет «Експлуатація нафтових і 
газових родовищ». Із вступом теж вийшла 
неординарна ситуація. Здавши успішно всі 
вступні іспити і набравши необхідну кіль-
кість балів, володимир не був зарахований 
в технікум, бо, як дуже активний, войовни-
чий, з почуттям власної гідності учень, мав 
в шкільному атестаті оцінку з поведінки 
«добре», що в той час не дуже схвалювалося. 
І лише на особисте прохання та запевнення 
Ярослава Кривка директору технікуму про 
те, що він візьме під свій контроль поведін-
ку і навчання володимира, ситуацію було 
змінено.

Загалом студентське життя було швидко-
плинним, разом з навчанням володимир 
займався футболом у складі молодіж-
ної команди «нафтовик» міста дрогобича. 



Трубопровiдний транспорт | №4(82) 2013 9

Ветерани галузі

доводити свою майстерність разом з коле-
гами по команді доводилось на стадіонах 
ужгорода, Мукачева, Чернівців, Івано-
Франківська, рівного, Львова.

у червні 1971 року володимир Фек прий-
шов працювати у Стрийське газопромис-
лове управління на більче-волицький газо-
промисл, де пройшов шлях від підсобно-
го робітника до оператора з дослідження 
свердловин. Через півтора року він був 
призваний до лав радянської Армії, прохо-
див службу у військах далекої авіації. під час 
служби володимира підприємство неодно-
разово отримувало подяку від керівництва 
військової частини. після служби в армії 
працював диспетчером Стрийського газо-
промислового управління, на той вже час 
– виробничого об’єднання «Львівтрансгаз».

не маючи змоги продовжити навчання 
на денному відділенні Івано-Франківського 
інституту нафти і газу через сімейні обстави-
ни, з 1975 року почав навчатися на заочному 
відділенні за спеціальністю «Експлуатація і 
проектування газонафтопроводів, газосхо-
вищ і нафтобаз», який успішно закінчив в 
1981 році. 

у березні 1978 року, після чергової атес-
тації, володимира Фека переводять на робо-
ту в апарат управління во «Львівтрансгаз» 
у відділ з експлуатації магістральних газо-
проводів, де він пропрацював до грудня 
1982 року. 

окрім щоденної роботи у відділі про-
водилась активна громадська робота. 
володимир Фек разом із Миколою Сагаєм, 
Ігорем розумним, Юрієм васильченком, 
Юрієм Закаляком, Євгеном Грабовецьким та 
іншими провели чимало культурно-просвіт-
ницьких заходів: літні і зимові спартакіади; 
змагання за кубок Львівтрансгазу з футболу, 
волейболу; щотижневі радіогазети; безліч 
екскурсій та виїздів в прибалтику, білорусію, 
російську Федерацію. 

Така активна життєва позиція не залиши-
лась непоміченою керівництвом, і в груд-
ні 1982 року володимира Юрійовича було 
обрано заступником голови профкому во 
«Львівтрансгаз», яким на той час керував 
Михайло Куртяк.

З липня 1993 року по лютий 2011 року 
пропрацював заступником генерального 
директора з загальних питань, заступником 
директора з маркетингу, матеріально-тех-
нічного постачання та загальних питань уМГ 
«Львівтрансгаз». 

З червня 2011 року і донині працює 
начальником адміністративного центру уМГ 
«Львівтрансгаз». 

у період 2000-2002 рр. без відри-
ву від виробництва закінчив Львівський 
інститут менеджменту за спеціальністю 
«Менеджмент організацій», за програмою 
MBA (Master Business Administration) з про-
ходженням стажування в США в університеті 
штату Тенесі.

Займаючись питаннями розрахунків за 
газ, в період 1994-2011 рр., разом із підле-

глими службами забезпечував 100 % опла-
ту за надані транспортні послуги і ліквіду-
вав практично всі борги споживачів перед 
уМГ«Львівтрансгаз».

За всі роки роботи в профкомі та на 
посаді заступника директора володимир 
Юрійович не менше уваги приділяв розви-
тку соціальної сфери підприємства. Це пере-
будова піонерського табору в с. Лисовичі у 
прекрасний лікувально-оздоровчий комп-
лекс – санаторій «прикарпатська ватра», 
який у свої кращі роки приймав по 180 від-
почиваючих у заїзд. Крім того, було рекон-
струйовано базу відпочинку «Карпати», що 
знаходиться у с. Межиброди. вона була 
збудована працівниками Львівтрансгазу так 
званим методом «народної будови». 

надзвичайно приємно відзначити, що в 
санаторії «прикарпатська ватра» та на базі 

відпочинку «Карпати» виросло не одне поко-
ління дітей працівників уМГ «Львівтрансгаз». 

Також проводилась активна робота з 
будівництва житла практично в усіх облас-
них містах, районних центрах, селищах, де 
розміщені структурні підрозділи та об’єкти 
уМГ «Львівтрансгаз». 

не залишалась поза увагою і робота 
пов’язана з реконструкцією їдалень, стадіо-
нів, клубів, створення належних побутових 
умов працівникам на виробництві.

За сумлінну багатолітню працю 
володимира Фека було неодноразово від-
значено нагородами різних рівнів. 

редакційна рада журналу 
«Трубопровідний транспорт» вітає 
володимира Юрійовича Фека з прекрасним 
ювілеєм, зичить благополуччя, здоров’я та 
многая літа! 

На знімку: Володимир Фек
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Ветерани галузі

Професіоналізм, загартований 
гірськими умовами

Майже сорок років, із своїх шіст-
десяти, віддав газотранспортній 
галузі Федір васильович Лукіта, 

який народився у 1953 році в селі Королево 
виноградівського р-ну Закарпатської обл. 

після закінчення математичного факуль-
тету ужгородського державного універ-
ситету розпочинає свою трудову діяль-
ність у газовій промисловості, а саме в 
Свалявському районному управлінні магі-
стральних газопроводів, яке було започат-
коване у далекому 1967 році. Створення 
такої структурної одиниці на Закарпатті 

було пов’язане з введенням в експлуата-
цію магістрального газопроводу «долина 
– ужгород – держкордон» (дуд-1) діаметром 
820 мм, завдовжки 183,3 км, завдяки якому 
20 липня 1967 року безкомпресорним спо-
собом з надвірнянського газоконденсатно-
го родовища вперше було здійснено екс-
порт 155 тис. м3 природнього газу за добу, а 
до кінця року протранспортовано 265,3 млн 
м3 природного газу.

Це стало початком функціонування най-
більшого на той час коридору з транзиту 
спочатку українського, а в подальшому і росій-

ського газу в країни Центральної і Західної 
Європи, а україна стала однією з найбільших 
транзитних країн. 

у вересні 1968 року управління поча-
ло експорт блакитного палива в Австрію. 
Завантаженість газопроводу «братерство» в 
перший рік роботи Закарпатського ЛвуМГ 
складала 48,8 % і для збільшення обсягів екс-
порту газу розпочалося будівництво комп-
ресорних станцій. у 1969 році побудовано 
перший цех ужгородської компресорної стан-
ції з 15 агрегатами 10 ГКнА продуктивністю 
4 млрд м3, а також розпочато будівництво 

24 серпня виповнилось 60 років начальнику Закарпатського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів Федору васильовичу Лукіті
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газопроводів-відводів на ужгород, Мукачево, 
Сваляву, Чоп.

З червня 1972 року Свалявське районне 
управління перейменовано в Закарпатське 
ЛвуМГ у складі Івано-Франківського управлін-
ня з видобутку та транспортування газу (нині 
— уМГ «прикарпаттрансгаз»).

у 1974 році вводиться в експлуатацію друга 
нитка магістрального газопроводу «дуд-ІІ» діа-
метром 1420 мм і КС–2 в ужгороді на шість 
турбін ГТК-10-2 потужністю 60 Мвт. у 1975 році 
було завершено будівництво газопроводу-від-
воду на угорщину діаметром 820 мм і робочим 
тиском 5,5 Мпа. 

введено в експлуатацію газовимірювальну 
станцію «берегово» та розпочато експорт при-
родного газу на угорщину.

у 1978 році вводиться в експлуатацію тре-
тій компресорний цех на КС «ужгород» на 
3 ГпА типу ГТК-10-4 потужністю 30 Мвт. у 
1979-1981 рр. для збільшення продуктивності 
газопроводу дуд-ІІ вводиться в експлуатацію 
компресорна станція у с. росош Свалявського 
р-ну з двома компресорними цехами, осна-
щеними 12 газоперекачувальними агрегатами 
типу ГТК-10-4 загальною потужністю 120 Мвт. 

Саме у цей час Федір Лукіта працює інже-
нером з капітального ремонту промислових 
об’єктів. 

у 80-90 рр. минулого століття зростаючий 
попит на природний газ став причиною інтен-
сивного будівництва трансконтинентальних 
газопроводів та нарощування потужностей. 
За безпосередньої участі Федора васильовича 
у цей період побудовано і введено в екс-
плуатацію ділянки експортних газопроводів 
«Союз», «уренгой – помари – ужгород» (упу), 
«прогрес» та другої нитки магістрального 
газопроводу-відводу на угорщину діаметром 
1420 мм, з робочим тиском 7,5 Мпа. 

одночасно із введенням потужних екс-
портних газопроводів і компресорних 
станцій проводиться газифікація міст і сіл 
Закарпатської області. вводяться в експлуата-
цію нові газовимірювальні станції на газопро-
водах «Союз», «упу», «прогрес». 

у 2002 році завершено технічну рекон-
струкцію і модернізацію компресорної станції 
в ужгороді. введено в експлуатацію новий 
компресорний цех на 7 ГпА типу Ц-6,3С 
потужністю 44 Мвт з системами автоматично-
го керування нового покоління. паралельно 
з будівництвом виробничої інфраструктури 
споруджувались також об’єкти соціальної 
сфери. Так, в ужгороді було збудовано 90-, 
170- та 72-квартирний житлові будинки, в м. 

берегово – 25-квартирний житловий буди-
нок, в м. Свалява – 100-квартирний житловий 
будинок, більше 100 квартир було отримано 
за дольовою участю.

нині Федір васильович відомий спеціаліст 
у галузі транспортування газу, що зробив зна-
чний особистий внесок у розбудову і підви-
щення  надійності газотранспортної системи 
україни. Сказати про Федора Лукіту, що він 
хороший спеціаліст і вимогливий керівник – 
це не сказати нічого. він професіонал з вели-
кої літери, лідер і просто порядна людина. 
Глибокі знання справи, різнобічна ерудиція, 
наполегливість, вимогливість у поєднанні з 
тактовністю та повагою до людей – це все про 
Лукіту. Тому і йдуть до нього люди: професі-
онали – за професіоналізмом, новатори – за 
новаторством. 

визнання, як воно і мало статися, не  заба-
рилося. Федір васильович Лукіта – депутат 
обласної ради, переможець всеукраїнського 
конкурсу «Лідер паливно-енергетичного 
комплексу» у 2002 та 2006 роках, почесний  
працівник укргазпрому, Заслужений праців-
ник промисловості україни, кавалер орденів 
«За заслуги ІІІ ступеня» (2007) та «За заслуги 
ІІ ступеня» (2011), кавалер ордена Святого 
рівноапостольного князя володимира 
великого ІІ ступеня.

нині управління експлуатує 625 км магі-
стральних газопроводів, значна частина яких 
проходить у важкодоступних гірських масивах 
на висоті понад 1000 м над рівнем моря, чоти-
ри промислові майданчики, два з яких – комп-
ресорні станції загальною потужністю 224,1 
Мвт, 20 газорозподільних станцій, 2 газовимі-
рювальні станції в м. ужгороді та м. берегово 
продуктивністю більше 100 млрд м3.

редакційна рада журналу «Трубопровідний 
транспорт» вітає з ювілеєм Федора 
васильовича Лукіту і бажає йому щастя, міц-
ного здоров’я, довгих років життя, творчої 
наснаги та невичерпної життєвої енергії. 

Ветерани галузі

На знімку: Федір Лукіта (другий зліва) в диспетчерській Закарпатського ЛВУМГ

На знімку: Надводні переходи магістральних газопроводів, які експлуатує 
Закарпатське ЛВУМГ
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тема номеру

за 38 років існування наша фірма з ремонтно-будівельного тресту 
«укргазпромбуд» пройшла низку реорганізацій і нині з розвинутою мережею 
виробничих підрозділів входить до складу Пат «уКртранСгаз» як Філія 
БмФ «уКргазПромБуД».

основними напрямками виробничої діяльності фірми є: 
- будівництво, реконструкція і капітальний ремонт лінійної частини газопроводів;
- ремонти ізоляційного покриття та вибіркова переізоляція діючих магістральних 

газопроводів та газопроводів-відводів;
- капітальний ремонт систем електрохімзахисту лінійної частини газопроводів, 

компресорних станцій та підземних сховищ зберігання газу;
- будівництво, реконструкція і капітальний ремонт об’єктів виробничого та 

допоміжного призначення газотранспортної системи, об’єктів соціальної сфери Пат 
«уКртранСгаз».

До складу фірми входить дев’ять підрозділів, задіяних у виконанні завдань Пат 
«уКртранСгаз». Висока професійна підготовка кваліфікованих кадрів, отриманий 
великий досвід роботи в системі ДК «укртрансгаз», виробнича база будівельної 
індустрії, соціальна інфраструктура дають впевненість в тому, що працівники 
Філії БмФ «уКргазПромБуД» і надалі будуть виконувати поставлені перед ними 
завдання Пат «уКртранСгаз», необхідні для забезпечення безперебійної роботи 
газотранспортної системи.

Щиро зичу всім працівникам Пат «уКртранСгаз» міцного здоров’я, натхнення у 
праці, професійного зростання, здійснення творчих задумів. нехай добробут і тепло 
завжди панують у ваших оселях.

Вступне слово директора БМФ «УКРГАЗПРОМБУД»  
Олександра Головкіна
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Історія розвитку
За весь період виробничо-господарської 

діяльності бМФ «укргазпромбуд» збудовано і 
реконструйовано значну кількість об’єктів газо-
транспортної системи, а саме: 13 установок 
комплексної підготовки газу, улаштовано та під-
ключено понад 800 свердловин на десятках 
газових та газоконденсатних родовищ україни, 
збудовано понад 1,5 тис. км магістральних та 
розподільних газопроводів, газопроводів-відво-
дів, конденсатопроводів, вуличних мереж газо-
постачання в багатьох регіонах нашої держави.

Значні обсяги робіт виконано з рекон-
струкції та капітального ремонту газопроводів 
«Чалтир – Таганрог», «донецьк – Маріуполь», 
«дашава – Київ».

Здійснено реконструкцію та технічне пере-
озброєння компресорних станцій «Чалтир», 
«Лубни», «Яготин», «орлівка», виконано робо-
ти з облаштування олишівського, угерського, 
Солохівського, пролетарського підземних схо-
вищ газу.

у 1990 році в полтаві було введено в дію 
власну виробничу базу з цехами залізобетон-

них виробів, деревообробки, монтажних заго-
товок, металопластикових виробів, цехом з 
ремонту машин і механізмів, яка забезпечувала 
своєю продукцією планові об’єкти будівництва.

За період з 1975 по 1998 рр. збудо-
вано понад 160 тис. кв. м житла в містах 
полтаві, Сєвєродонецьку, Гадячі, Краснограді, 
Лебедині, Зінькові та інших населених пунктах, 
чотири дошкільних заклади, магазини, підпри-
ємства громадського харчування, інші об’єкти 
промислового та соціально-побутового при-
значення.

тема номеру

Будівництво, реконструкція, 
ремонт об’єктів ГТС – 
майже 40 років з  
БМФ «УКРГАЗПРОМБУД»

О. Ю. Троценко
А. Є. Момонт
БМФ «УКРГАЗПРОМБУД»
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тема номеру

починаючи з 1998 року, коли бМФ 
«укргазпромбуд» увійшла до складу дК 
«укртрансгаз», основні матеріально-технічні та 
людські ресурси фірми було зосереджено на 
пріоритетних для компанії напрямках з будів-
ництва, реконструкції та капітального ремонту 
магістральних газопроводів діаметром від 426 
до 1420 мм, компресорних станцій, будівництва 
газопроводів-відводів та житла.

Із року в рік бМФ «укргазпромбуд» наро-
щувала свої виробничі потужності та обсяги 
виконання будівельно-монтажних робіт для 
управлінь магістральних газопроводів згідно з 
план-завданнями дК «укртрансгаз».

пріоритетними напрямками роботи фірми 
є:

- будівництво, реконструкція і капітальний 
ремонт лінійної частини магістральних газо-
проводів і газопроводів-відгалужень;

- ремонти ізоляційного покриття і вибіркова 
переізоляція діючих магістральних газопрово-
дів, технологічних трубопроводів компресор-
них станцій, газопроводів-відводів газотран-
спортної системи укртрансгазу;

- капітальний ремонт систем електрохімза-
хисту газотранспортних об’єктів.

За період з 1999 по 2012 роки силами 
фірми збудовано такі важливі для економіки 
україни газопроводи, як «Хуст – Сату-Маре» в 
Закарпатській області, «джанкой – Феодосія 
– Керч», «Суворове – Залізничне» в Кримській 
Ар, «донецьк – Маріуполь», «Марківське уКпГ 
– м. Краснодон» у донецькій та Луганській 
областях, «рокитне – дубровиця» в рівненській 
області, виконано винесення газопрово-
ду «новодар’ївка – Амвросіївка» з території 
російської Федерації, проведено реконструк-
цію лупінгу газопроводу «долина – ужгород 
– держкордон-ІІ». продовжується будівництво 
ІІ нитки магістрального газопроводу «Херсон 
– Крим».

побудовано розподільні газопрово-
ди до міст Судак, Феодосія, Керч в Ар Крим, 
Красноармійськ, Макіївка, Краматорськ в 
Луганській та донецькій областях, десят-
ки газопроводів-відгалужень до населених 
пунктів у полтавській, Харківській, Київській, 
Житомирській, Хмельницькій, волинській, 
Івано-Франківській, одеській областях.

виконано роботи з будівництва підвод-
них переходів магістральних газопроводів 
«Амвросіївка – донецьк» через Старобешівське 
водосховище, «Шебелинка – дніпропетровськ 
– одеса» через Хаджибейський лиман, «Херсон 
– Крим» через р. дніпро.

Здійснено реконструкцію та технічне пере-
оснащення компресорних станцій «ужгород», 
«долина», «опари-2», «бобровницька» в 
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській 
та Чернігівській областях.

для поліпшення житлових умов працівників 
укртрансгазу, котрі працюють на компресор-
них станціях, зведено 80-квартирний житло-
вий будинок у смт. диканька, 135-квартирний 
житловий будинок у м. Зіньків, 16-квартирний 
житловий будинок у м. Машівка полтавської 
області, 79-квартирний житловий будинок у м. 

Суми, 30-квартирний житловий будинок у м. 
новоград-волинський Житомирської області.

За сумлінну працю, значний особистий вне-
сок у будівництво та розвиток газової галузі 11 
працівників бМФ «уКрГАЗпроМбуд» удостоєні 
звання «Заслужений будівельник україни», 7 
– ордена «За заслуги», 5 – медалі «За працю і 
звитягу», 6 – подяки президента україни, 4 – 
Грамоти верховної ради україни, 5 – почесної 
грамоти Кабінету Міністрів україни, понад 400 
працівників – галузевих нагород та відзнак.

Сучасна виробнича діяльність
За допомогою укртрансгазу та філій-замов-

ників в складі фірми було створено три аварій-
но-відновлювальні колони, які мають в своєму 
складі 22 трубоукладачі «Komatsu», зварюваль-
ну та землерийну техніку, спецавтотранспорт, 
очисні та ізоляційні машини для бітумно-полі-
мерної та поліепоксидної ізоляції, засоби малої 
механізації, що стало важливим кроком вперед 
в напрямку підтримки газотранспортної сис-
теми у належному технічному стані. у випадку 
позаштатних ситуацій аварійно-відновлюваль-
ні колони здатні оперативно виконувати весь 
комплекс аварійно-відновлювальних робіт на 
газопроводах діаметром від 530 до 1420 мм.

у 2010-2012 рр. силами бМФ «укргазпромбуд» 
у стислі терміни виконано комплекс робіт з 
винесення магістрального газопроводу «Союз» 
діаметром 1400 мм із зсувонебезпечної ділянки 
в районі м. Красноград Харківської області 
та капітального ремонту двох аварійно-небез-
печних ділянок магістрального газопроводу 
«уренгой – помари – ужгород» діаметром 1400 
мм, ремонту аварійної ділянки МГ «Івацевичи – 
долина-iii» діаметром 1400 мм, заміні труби на 
дефектних ділянках МГ «Ананьїв – Тираспіль – 
Ізмаїл» діаметром 1200 мм.

Ці роботи стали першим кроком у виконан-
ні комплексу робіт з модернізації і реконструк-
ції транзитного газопроводу загальнодержав-
ного значення «уренгой – помари – ужгород» 
з повною заміною труби на ділянках між КС 
«Софіївка» і КС «Ставище» довжиною 9,8 км та 
КС «Ставище» і КС «Іллінці» довжиною 19,7 км, 
що продовжуються в поточному році.

у складі фірми також створено спеціалізова-
ні ланки для виконання робіт з антикорозійно-
го захисту металоконструкцій, технологічного 
обладнання, трубопроводів із застосуванням 
сучасних технологій нанесення поліурета-
нового та поліепоксидного покриттів типу 
«примастик», «Хардтоп», «Копон», які працюва-
ли на будівництві КС-05 «бобровницька», капре-
монтах діючих КС «Луганськ-1», КС «ужгород», 
«диканька», «Яготин» та інших об’єктах.

Завдяки підтримці та практичній допомо-
зі керівництва укртрансгазу машинний парк 
фірми «укргазпромбуд» поповнився новою, 
сучасною технікою – зварювальними агрега-
тами «Lincoln Air Vantage 500», ACT-108, екска-
ваторами JCB, Caterpillar, бульдозерами Dressta, 
сідельними тягачами MAN, компресорними 
установками Сд 30/120 у-1.

Структура підприємства
у 2009 році в ході реорганізації структури 

бМФ «укргазпромбуд», згідно з наказом дК 

На знімку: Співробітники БМФ «Укргазпромбуд» під час реконструкції магістрального 
газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» 
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тема номеру

«укртрансгаз», до складу фірми було приєд-
нано Стрийське будівельно-монтажне управ-
ління уМГ «Львівтрасгаз», Красилівську пере-
сувну механізовану колону уМГ «Київтрансгаз», 
долинську пересувну механізовану коло-
ну та одеську монтажну дільницю уМГ 
«прикарпаттрансгаз», Криворізьке ремонтно-
будівельне управління уМГ «Харківтрансгаз», 
боярське управління «Електрогаз» врТп 
«укргазенергосервіс».

після проведення реорганізаційних заходів 
в поточному році станом на 1.06.2013 до складу 
фірми входять такі структурні підрозділи:

- будівельно-монтажні управління № 1, № 2 
(м. полтава);

- будівельно-монтажне управління № 3 
(м. Сєвєродонецьк);

- будівельно-монтажне управління № 4 
(м. Івано-Франківськ);

- будівельно-монтажне управління № 6 
(м. Кривий ріг);

- будівельно-монтажне управління № 7 
(с. Юріївка, Київської обл.);

- будівельно-монтажне управління № 8 
(смт. угерсько, Львівської обл.);

- Спеціалізоване будівельно-монтажне 
управління (м. полтава);

- управління виробничо-технічного забез-
печення (м. полтава).

у складі бМФ «укргазпромбуд» працюють 
виробничі бази з підприємствами будінду-
стрії у м. полтава та смт. угерсько Львівської 
області, що спроможні забезпечувати об’єкти 
будівництва і капремонту збірними залізо-
бетонними виробами, металоконструкціями і 
металовиробами, металопластиковими виро-
бами.

розгалужена по всій території україни 
система виробничих підрозділів фірми, отри-
маний за довгі роки роботи в системі дК 
«укртрансгаз» досвід будівництва, реконструк-
ції і капремонтів магістральних газопрово-
дів великих діаметрів, наявність виробничих 
потужностей, висока професійна підготовка 
кваліфікованих кадрів робочих і інженерно-
технічних працівників дають впевненість в 
тому, що і надалі за допомоги та підтримки пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ» поставлені перед будівельно-
монтажною фірмою «уКрГАЗпроМбуд» завдан-
ня будуть виконані.

Соціально-культурне життя
нині в бМФ «уКрГАЗпроМбуд» приділя-

ється велика увага вирішенню соціальних 
питань, поліпшенню умов праці, побуту, жит-
лових умов, відпочинку працівників, їхньому 
оздоровленню, медичному обслуговуванню. 
За період з 2002 по 2013 рр. здано в експлу-
атацію житлові будинки в м. полтава по вул. 
Луценка, 52 та Залізна, 50. 192 сім’ї працівни-
ків фірми отримали благоустроєні квартири. 
у підприємства є свій гуртожиток, спортив-
ний комплекс, заклади громадського харчу-
вання та медичного обслуговування. Чимала 
заслуга у цьому й профспілкової організації. 
профспілка дбає про збереження цілісності 
трудового колективу, про матеріальні здо-

бутки та поліпшення добробуту людей, про 
охорону їхньої праці та здоров’я. Щорічно 
вдосконалюється Колективний договір і нара-
зі він дійсно відповідає вимогам часу.

приділяється велика увага і оздоровленню 
дітей працівників. декілька років поспіль діти 
мають чудову нагоду оздоровитися у дитячому 
центрі «райський куточок» у м. бердянськ на 
березі Азовського моря. назва оздоровчого 
табору говорить сама за себе, бо кількість бажа-
ючих з року в рік збільшується, а профспілка 
робить все для того, аби задовольнити такий 
попит.

Стало доброю традицією проводити ново-
річні ранки для малечі з подарунками, солодо-
щами, концертною програмою від полтавської 
обласної філармонії. 

варто згадати про чудові свята здоров’я і 
спорту – щорічні Спартакіади фірми, де пред-
ставники управлінь мають змогу позмагатися 
у чесній боротьбі, проявити сильний харак-
тер і насолодитися заслуженою перемогою. 
Це сприяє бажанню перемагати та досягати 
вершин успіху й у роботі. 

для підготовки до змагань у приміщенні 
гуртожитку фірми обладнано сучасний спор-
тивний зал з тренажерами та всім необхідним 
для занять спорту. Кожен бажаючий має змогу 
займатися спортом.

бМФ «уКрГАЗпроМбуд» пишається своїми 
заслуженими працівниками, тими, хто праг-
не кращого майбутнього, і своєю кропіткою 
щоденною працею вже сьогодні примножує 
як добробут своєї родини, так і своєї країни. 

На знімку: Голова Правління ПАТ»УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров (в центрі) разом із 
збірною командою БМФ»Укргазпромбуд» під час літньої спартакіади 

На знімку: Будівництво технологічних трубопроводів компресорної станції
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Спотова торгівля – базис сучасного 
європейського газового ринку
вже сьогодні очевидною є чітка тенденція до збільшення ролі спотової торгівлі природним газом 
на європейському ринку, яка складає більше половини від загального споживання країн ЄС 

Протягом останніх десяти років на євро-
пейському газовому ринку неухильно 
зростає роль спотових майданчиків. 

причому, якщо до 2007 року їх значення на 
газовому ринку зростало поступово, то після 
економічної кризи 2009 року, на фоні надлишку 
пропозиції наступив переломний момент для 
спотових майданчиків і приріст торгових об’ємів 
з 2008 року склав майже 50%, але найголовніше 
те, що ціни природного газу на хабах – стали 
використовуватись як орієнтир ціноутворення. 

Тому з впевненістю можна сказати, що вже 
сьогодні спотова торгівля стала базисом євро-
пейського газового ринку. 

Спотові майданчики у Європі зазвичай сфор-
мувались в районах з високою концентрацією 
продавців і покупців газу, наприклад, у вузлах 
газотранспортної мережі – так званих хабах. 

піонером лібералізації газового ринку 
Європи стала великобританія, а саме термінали 
Фергюс і бектон, які розташовані на вході в осно-
вну газотранспортну систему, куди доставляють 
газ з родовищ північного моря.

Таким чином вже у 1996 році у великобританії 
сформувався єдиний для всієї країни умовний 
торгівельний пункт – національний балансую-
чий пункт (NBP). З 2003 року почали розвиватися 
спотові майданчики і в інших європейських краї-
нах (див. таблицю).

Європейські газові хаби

Назва хабу Об’єми торгів у 2012 
році, млрд м3 / приріст Особливості

NBP, великобританія 1237 (+22%)

велика частка операцій в NBP припадає на постачання газу по інтерконнектору і ціновому 
арбітражу між вузлами бектон (термінал на британському березі; вхідний вузол Інтерконнектора) 
і Зеєбрюгге (термінал на бельгійському березі; другий вузол Інтерконнектора). у ситуаціях 
тимчасового переривання постачань по цьому газопроводу цінові показники NBP різко 
відрізняються від цін в Зеєбрюгге.

TTF, нідерланди 106,5 (+40%) Створений у 2003 році. організатор – компанія Gasunie, нідерланди

NCG, німеччина 84,1 (+50%)
віртуальний хаб, що прийшов на зміну створеному у 2006 році хабу EGT компанії E.On, для 
обслуговування єдиної віртуальної системи торгівлі газом, що формується, в Європі. на сьогодні 
зона покриття хабу – це E.ON Gastransport, Bayernets, Grtgaz Deutschland, Eni Gas Transport.

Zeebrugge, бельгія 65,2 (+0,4%)

Фізичний хаб континентальної Європи. Газова інфраструктура в районі Зеєбрюгге має сумарну 
продуктивність приблизно в 40 млрд м3 на рік. Хаб Зеєбрюгге через систему газопроводів 
сполучений з пСГ, а також з газотранспортними системами нідерландів, німеччини (як рургазу, 
так і вінгазу) та Франції.

Gaspool, німеччина 62,1 (+117%)
Створений у 2004 році. до жовтня 2009 року – BEB (Bunde-oude), – віртуальний (умовний) хаб, 
ціни на якому є орієнтиром для фізичних постачань в зоні GASPOOL, що включає торгівельні зони 
відповідальності компаній H-gas  Northern Germany, ONTRAS і WiNGAS TRANSPORT. 

CEGH, Австрія 34,1  (+49%) Створений у 2005 році. Фізичний хаб  – австрійський аналог бельгійського Зеєбрюгге
PSV, Італія 43,1 (+83%) Створений у 2003 році. віртуальний хаб. організатор – компанія Snam Rete Gas, Італія. 
PEG, Франція 27,8 (+20,3%) Створений у 2004 році. віртуальні торгівельні точки у 2-х зонах країни (Peg Nord і Peg Sud)

Рис. 1. Розташування газових хабів та бірж в континентальній Європі
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нині в континентальній Європі діє сім хабів: 
Zeebrugge в бельгії, TTF в Голландії, PEG у Франції, 
PSV в Італії, NCG і Gaspool – в німеччині, CEGH в 
Австрії, а також CDG в Іспанії. 

у тісному зв’язку з цими хабами працюють 
газові біржі – iCE/APX в Лондоні, Powernext в 
парижі, APX/NP-ENDEX в Амстердамі та EEX в 
Лейпцигу (рис. 1).

NBP і дотепер залишається найкрупнішим 
хабом в Європі, хоча його ліквідність ще склад-
но порівнювати з американським аналогом – 
Henry Hub. разом з тим, в міру розвитку інших 
європейських майданчиків, доля NBP на ринку 
поступово знижується – до кінця 2012 року вона 
зменшилась до 61% порівняно з 71% у 2011 році 
і 81% у 2010. 

проте ліквідність в NBP є найвищою серед 
інших торгових майданчиків Європи і становить 
вона від 11 до 15. 

Цей показник розраховується за загальним 
співвідношенням валових об’ємів до реальних 
фізичних постачань газу споживачам через тор-
гові майданчики. 

Хоча останнім часом цей показник в 
Zeebrugge починає впритул наближатися до NBP 
(у 2012 році він досягнув 10,8), що говорить про 
тісний взаємозв’язок цих ринків.

Ціни природного газу майже на всіх європей-
ських майданчиках незначно відрізняються від 
індексів NBP, виключення складає лише італій-
ський хаб PSV, де ціни завжди були істотно вищі, у 
зв’язку з обмеженістю пропускних можливостей 
газотранспортної системи в регіоні і часткової 
ізольованості цього хабу від останніх європей-
ських майданчиків.

очевидно, що валові об’єми торгів блакит-
ним паливом на спотових майданчиках Європи 
відіграють важливе значення в процесі ціноут-
ворення та функціонування ринку природного 
газу в цілому (рис. 1). наприклад, за результатами 
2012 року, спотові об’єми на європейських май-
данчиках перевищили 250 млрд м3, що еквіва-
лентно 54% від загального споживання природ-
ного газу країнами Європи. Слід відзначити, що 
це об’єми фізичних поставок, а не валові об’єми 
торгів на спотових майданчиках, які в 2012 році 
становили близько 1700 млрд м3. 

безперечно, частина з валового об’єму торгів 
на спотових майданчиках перерозподіляється 
(перепродається) між самими хабами, тому їх в 
чистому вигляді (об’єми, продані кінцевому спо-
живачу) враховувати не варто. 

у період кризи зниження попиту на блакитне 
паливо, надлишок пропозицій незаконтрактова-
ного СпГ та перепродаж природного газу за дов-
готерміновими контрактами призвело до різкого 
падіння спотових цін на хабах. 

розрив між цінами на природний газ, який 
виник внаслідок кризи, став слушною нагодою 
для початку перегляду умов довготермінових 
контрактів з одного боку, з іншого до збільшення 
кількості учасників спотового ринку. 

при цьому більшість європейських спожива-
чів до теперішнього часу отримують газ за довго-
строковими контрактами, проте в рамках самих 
контрактів змінюється структура формули ціни 
по споту, хоча б для частини контрактних об’ємів. 

Такі умови були надані більшістю постачаль-
ників, причому деякі з них повністю переорієнту-
вались на спотові ціни. наприклад, голландська 
компанія GasTerra в повному об’ємі співпрацює 
з TTF. 

не останній гравець європейського газово-
го ринку – норвезька компанія Statoil у 2010 
році здійснила переведення більше половини 
контрактних об’ємів поставок на спот. проте в 
2012 році, переконавшись в надійності роботи 
на спотових майданчиках, Statoil домовилась з 
одним із своїх найбільших клієнтів – корпорацією 
E.ON – про повну переорієнтацію всіх контрактів 
на спотові ціни. 

Таких прикладів безліч. 
протягом останнього десятиліття європей-

ські споживачі газу все більш прагматично ствер-
джують, що традиційне ринкове ціноутворення 
на природний газ з прив’язкою до цін на нафто-
продукти вже економічно не обґрунтовано, 
оскільки в Європі конкуренції та взаємозаміннос-
ті між цими енергоносіями не існує вже давно. 

рецесія та надлишок газу прискорили цей 
процес. Тиск, який здійснюється щодо перегляду 

цін, збільшується, споживачі блакитного палива 
наполягають на зміні довготермінової контрак-
тної системи. Крім того, висока невизначеність 
щодо попиту веде до того, що всім учасникам 
такого довготермінового газового ринку потріб-
на велика гнучкість під час вирішення завдань, 
яку можуть забезпечити тільки спотові площадки. 

не залишається прихованим і той факт, що 
основні партнери вАТ «Газпром» на європей-
ському ринку в даний час переживають коло-
сальні збитки, пов’язані із закупками блакитного 
палива, індексованого за цінами на нафту та за 
системою «take or pay». 

Тому такі компанії, на сьогодні, є головними 
ентузіастами переходу на спотове ціноутворен-
ня. 

отже, можна припустити, що нинішня гібрид-
на система ціноутворення на природний газ в 
Європі (здійснення прив’язки до індексів цін на 
нафту і одночасно спотової індексації), скоріш за 
все, є перехідною моделлю. 

примітно, що ринки газу США та 
великобританії пройшли цей етап більше 10 
років тому. в обох випадках процес трансформа-
ції гібридної системи ціоноутворення відбувався 

не за один рік, а протягом п’яти. враховуючи 
розгалуженість газотранспортної системи кон-
тинентальної Європи та кількість гравців ринку, 
впровадження нової моделі може затянутись на 
кілька років. 

Але, як відомо, до снаги здолати будь-який 
шлях, головне – динамічно рухатись у визначе-
ному напрямку. 

І саме тому Європейський союз не зупиня-
ється, а повним ходом проводить підготовку 
пакету необхідних нормативних документів, в 
тому числі – цільової моделі газового ринку, 
яка вже у березні 2012 року була схвалена на 
форумі газових регуляторів, більш відомому як 
Мадридський форум. 

нині в Європі діє шість ринків природного 
газу з об’ємами від 40 до 100 млрд м3, чотири 
національні системи з об’ємами від 12 до 18 млрд 
м3 і 15 національних систем з об’ємами від 1 до 
9 млрд м3  

Така «нова модель» входить до групи «пер-
спективних» документів Третього енергетичного 
пакету, які повинні вступити в силу вже до 2014 
року. 

Сама по собі цільова модель нині не є юри-
дично обов’язковим документом – наймовірніше 
вона визначає орієнтири розвитку та надає реко-
мендації для національних регуляторів, що може 
негативним чином вплинути на умови експорту 
російського газу. 

Задача моделі (рис. 2) полягає в тому, аби 
забезпечити безперешкодні перетоки газу по 
всій території Європейського союзу, при цьому 
оптимально використовуючи існуючу газотран-
спортну інфраструктуру та розвиток торгівлі на 
хабах. Іншими словами – всі об’єми газу мають 
поставлятись на віртуальні торгові пункти. 

Замість нинішніх ринків з національними кор-
донами пропонується створити декілька зон за 
принципом «вхід – вихід» з віртуальним торговим 
пунктом, де потужності на вході бронюються 
незалежно від потужностей на виході, а інфра-
структура дає змогу вільно транспортувати газ 
будь-якому споживачу. 

враховуючи тісний взаємозв’язок національ-
ної ГТС з європейською газопровідною систе-
мою, україні варто вже сьогодні брати до уваги 
тенденції зміцнення позицій спотових майдан-
чиків як базу функціонування газового ринку. 

Рис. 2. Зміна системи торгівлі природним газом (а – модель ринку на сьогоднішній 
день; б – цільова модель газового ринку)
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Енергоощадні режими роботи 
компресорних станцій
розроблено методологію та програмне забезпечення для визначення енергоощадних режимів 
роботи компресорних станцій, оснащених різнотипними газоперекачувальними агрегатами при 
двоступеневому компримуванні газу
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Система газопостачання україни нині 
є національним багатством, гарантом 
економічного зростання і суверенітету. 

вона виконує стратегічну функцію забезпечен-
ня країни основним видом енергоносіїв – при-
родним газом. Енергетика україни увійшла в 
новий етап розвитку, який повинен відповідати 
трьом основним критеріям – високій енерге-
тичній, економічній та екологічній ефектив-
ності. перспективною програмою розвитку 
газової промисловості україни передбачаєть-
ся вдосконалення структури споживання газу, 
впровадження ефективних заходів з енергоз-
береження, розширення і модернізації газо-
транспортної системи. одним із пріоритетних 
напрямків діяльності нАК «нафтогаз україни» 
є впровадження енергозберігаючих заходів у 
технологічних процесах для підвищення енер-
гетичної ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів, що здійснюється згідно 
з програмою енергозбереження на підпри-
ємствах нАК «нафтогаз україни» на 2008-2012 
рр., затвердженою наказом Мінпаливенерго 
від 01.10.2008 №409, та галузевими програма-
ми енергозбереження дочірніх підприємств та 
акціонерних товариств.

Аналіз сучасного стану газотранспортної 
системи україни засвідчив, що більшість комп-
ресорних станцій (КС) оснащено неповнона-
пірними газоперекачувальними агрегатами 
(ГпА), які працюють в режимі двоступеневого 
компримування газу. враховуючи термін екс-
плуатації та стан таких КС, характерними для 
них є більші питомі затрати паливного газу 
на перекачування порівняно із станціями, що 

оснащені повнонапірними ГпА. у випадку, коли 
модернізація обладнання є неможливою в силу 
тих чи інших причин, одним зі шляхів змен-
шення витрат газу є розробка енергоощадних 
режимів роботи.

Зазвичай на КС, де використовується дво-
ступеневе компримування газу, компресорні 
цехи (КЦ) оснащено однотипними ГпА, які пра-
цюють в групах послідовно. режими роботи 
таких агрегатів можуть як суттєво відрізнятися 
один від одного, так і бути близькими один 

до одного. Тому однією із задач було  визна-
чення оптимального режиму роботи послі-
довної групи з двох ГпА, що характеризуються 
найменшими сумарними енергозатратами на 
проведення процесу перекачування. одну і ту 
ж витрату газу можна перекачати послідовною 
групою з двох нагнітачів при різних режимах 
– змінюючи режим роботи першого нагнітача 
і відповідно режим роботи другого нагнітача. 
огляд літературних джерел, а також проведені 
власні розрахунки засвідчили, що оптимальним 

Рис. 1. Блок-схема методології технологічних розрахунків визначення енергоощадного 
режиму роботи КС

визначення діапазону продуктивності груп газоперекачувальних агрегатів, які знаходяться в 
КЦ № 1 та КЦ № 2 за умови забезпечення необхідного тиску газу на виході КС

визначення мінімально та максимально можливої продуктивності групи ГпА

визначення усіх можливих комбінацій роботи груп ГпА в КЦ № 1 та КЦ № 2  
для забезпечення необхідного режиму роботи КС загалом

у межах кожної комбінації ГпА проводиться визначення всіх можливих сумісних режимів 
роботи ГпА шляхом зміни перетоку витрат газу між компресорними цехами

З отриманого набору можливих режимів роботи КС визначається найбільш 
енергоощадний режим, який характеризується певним перерозподілом витрат газу між 

компресорними цехами та найменшими енергозатратами на транспортування газу
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критерієм роботи, з точки зору енергоощад-
ності, є режим двоступеневого компримування 
газу, при якому перша ступінь працює на мак-
симально можливому режимі, а друга ступінь – 
є дотискувальною, тобто завантажена мінімаль-
но виключно з метою забезпечення необхідних 
технологічних параметрів роботи групи ГпА 
загалом [1, 2]. Такий підхід має цілком логічне 
пояснення. під час стиснення газу в першій 
ступені відбувається його нагрівання. нагрітий 
газ подається в другу ступінь, де питома робота 
з його стиснення є вже більшою порівняно з 
попереднім ступенем. отримане відношення 
режимів роботи ГпА в двоступеневій групі 
використане в подальших технологічних роз-
рахунках.

наявність на одній КС двох і більше компре-
сорних цехів з різнотипними ГпА веде до мож-
ливості комбінування різних груп нагнітачів для 
проведення процесу перекачування. Кожна 
комбінація характеризується різним значенням 
перерозподілу витрат газу між компресорними 
цехами та групами нагнітачів, а також різними 
режимами їхньої роботи, що в свою чергу при-
зводить і до різного значення сумарної величи-
ни затрат паливного газу. 

для визначення енергоощадного режиму 
роботи КС, що складається з двох компресор-
них цехів, оснащених різнотипними ГпА, роз-
роблено унікальну методологію технологічних 
розрахунків, структурну блок-схему якої наве-
дено на рис. 1. 

для реалізації розробленої методології ство-
рено програмне забезпечення GasCom2st з 
використанням сучасної об’єктноорієнтованої 
мови програмування Delphi. всі технологічні 
розрахунки виконуються згідно з чинними нор-
мами технологічного проектування магістраль-
них газопроводів онТп 51-1-85 [3]. 

основні вікна програми GasCom2st наведе-
но на рис. 2. вихідними даними для проведення 
розрахунків є склад газу, необхідні параметри 
режиму роботи та кліматичні умови роботи 

КС, фактичні чи паспортні параметри зведе-
них газодинамічних характеристик нагнітачів 
та їхніх приводів. 

для апробації розробленої методології та 
програмного забезпечення проведено роз-
рахунок сумісної роботи двох компресор-
них цехів, що оснащено різнотипними ГпА, 
структура яких має місце на одній з КС пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ». 

вихідні дані розрахунку:
— КЦ №1 складається з трьох груп ГпА 

ГТ-750-6 з нагнітачами 370-17-1, КЦ №2 скла-
дається з трьох груп ГпА ГТ-750-6 з нагнітача-
ми 370-14-1. Ці нагнітачі мають різну кількість 
робочих лопаток, а, отже, і різні зведені газо-
динамічні характеристики; 

— витрата газу, що сумарно перекачується 
КС – 65 млн м3/добу;

— температура газу на вході в нагнітачі – 
296 К;

— абсолютний тиск газу на вході в першу 
ступінь ГпА – 3,6 Мпа;

—  необхідний тиск газу на нагнітанні – 5,2 
Мпа.

— склад газу, близький до реального;
— температура повітря – 20 °С;
— атмосферний тиск – 99600 па.
для наочної ілюстрації отриманих резуль-

татів розрахунку на рис. 3 наведено графіч-
ну залежність сумарних величин спожитого 
газу газоперекачувальними агрегатами від 
можливих режимів роботи КС, що наведені у 
відповідній таблиці програми. перша крива 
відповідає режиму роботи КС, коли в КЦ №1 
працює одна група ГпА, в КЦ №2 – три групи 
ГпА; друга крива – в КЦ № 1 та в КЦ № 2 пра-
цює по дві групи ГпА; третя крива – в КЦ №1 
працює три групи ГпА, в КЦ №2 працює одна 
група ГпА.

Кожна комбінація включення ГпА характе-
ризується певним набором можливих режи-
мів роботи КС, що відрізняються ступенем 
завантаження компресорних цехів. початкові 

режими відповідають мінімальному заванта-
женню КЦ №1 та, відповідно, максимально-
му завантаженню КЦ №2. Зростання номерів 
режиму роботи відповідає перерозподілу 
потоку газу між компресорними цехами – 
зростає завантаження КЦ № 1 та зменшується 
завантаження КЦ №2.

Аналіз отриманих результатів розрахунку 
засвідчив, що для кожної можливої комбінації 
роботи ГпА на КС чітко присутній найбільш 
енергоощадний режим роботи, який характе-
ризується певним перерозподілом потоків газу 
між компресорними цехами та найменшими 
сумарними затратами паливного газу. для пер-
шого варіанту включення ГпА це є режим № 42 
із  18580 м3/год, для другого варіанту – режим 
№ 181 із  18415 м3/год, для третього варіанту – 
режим № 307 із  18228 м3/год. параметри робо-
ти ГпА при даних режимах, необхідні оберти 
приводів та величина перерозподілу потоків 
газу між компресорними цехами визначаються 
з таблиці програми. 

З поміж можливих комбінацій роботи ГпА 
чітко видно, що найбільша економія паливно-
го газу досягається у випадку використання 
третьої комбінації включення ГпА, при пере-
токах газу між КЦ, що відповідають режиму 
№ 307. порівняно з першим варіантом міні-
мальна економія паливного газу складає 352 
м3/год, що в перерахунку на рік становить 
щонайменше 3,0 млн м3/рік. Стосовно друго-
го варіанту – 187 м3/год, що в перерахунку 
на рік становить щонайменше 1,6 млн м3/рік. 
враховуючи теперішню ціну газу для україни, 
в грошовому еквіваленті економія паливного 
газу тільки для однієї КС складатиме від 5 до 
10 млн грн/рік.

отримані результати свідчать, що розро-
блена методологія та програмне забезпечен-
ня мають високу практичну цінність, оскільки 
є вагомим інструментом прогнозування опти-
мальних режимів роботи компресорних стан-
цій, що оснащені різнотипними ГпА, які працю-
ють в умовах двоступеневого компримування 
газу. враховуючи простоту, легкість роботи, 
можливість адаптації для більшості типових 
компресорних станції пАТ «уКрТрАнСГАЗ», а 
також враховуючи пріоритет політики нашої 
держави у ресурсоенергозбереженні, розро-
блені ідеї та програмні продукти можуть вне-
сти свою частку в розвиток енергоощадних 
технологій трубопровідного транспорту, що в 
свою чергу зменшить енергозалежність нашої 
держави та зміцнить її суверенітет.
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Геофізичні дослідження  
свердловин підземних сховищ газу
надійна, довгострокова та безаварійна робота підземного сховища забезпечується за рахунок 
постійного контролю за технічним станом обладнання пСГ, у тому числі свердловин

І. М. Гладкий 
Мринське ВУПЗГ 

Червонопартизанське підземне схови-
ще газу (пСГ) одне з найстаріших в 
україні, створене у водоносних плас-

тах середньої юри для підвищення надійнос-
ті газопостачання північних та центральних 
областей нашої держави. 

З 1989 року сховище працює в циклічному 
режимі промислової експлуатації, що дало 
змогу довести обсяги зберігання газу до про-
ектних показників: загальний об’єм – 3млрд 
м3, з яких 1,5 млрд м3 – активний об’єм газу. 

нині експлуатаційний фонд налічує 67 
свердловин, які використовуються для зака-
чування та відбирання газу за допомогою 
компресорної станції «бобровницька КС-05», 
обладнаної сучасними компресорами загаль-
ною потужністю 37,8 Мвт. 

Як відомо, одним з основних об’єктів, що 
експлуатуються на підземному сховищі газу, є 
пластова система, в якій безпосередньо збері-
гається природний газ. Свердловини, пробуре-
ні на експлуатаційний горизонт, є невід’ємною 
складовою частиною системи експлуатації під-
земного сховища газу і мають повною мірою 
експлуатуватись за призначенням та забезпе-
чувати необхідну продуктивність пСГ як під час 
закачування, так і в процесі відбирання газу. 

Слід зазначити, що експлуатація сверд-
ловин пСГ є більш інтенсивною порівняно із 
свердловинами на діючих родовищах нафти і 
газу внаслідок постійних змін термобаричних 
умов та застосування різних хімічних реа-
гентів для попередження гідратоутворення, 
інтенсифікації припливу газу, кріпленню при-
вибійної зони пласта колектора тощо. 

на відміну від наземного обладнання, діа-
гностику та ремонт якого провести несклад-
но, виконання діагностики технічного стану 
підземного обладнання свердловини із засто-
суванням геофізичних методів контролю мож-
ливе тільки під час капітального ремонту. 

результати геофізичних досліджень сверд-
ловин підземних сховищ газу дають можли-
вість зробити висновки про наявність або від-
сутність порушень їхньої цілісності, оцінити 
залишкову товщину стінки, якість та характер 
цементажу обсадних колон, визначити причи-
ну порушення герметичності, шляхи міграції 
та місця накопичення газу в міжколонному 
просторі тощо  

За результатами геофізичних досліджень в 
процесі капітального ремонту свердловини 
є можливість своєчасно прийняти рішення 
про доповнення та внесення змін до плану 

ремонту з метою приведення технічного 
стану свердловини до належного. 

вибір раціонального комплексу, якісна 
інтерпретація геофізичних досліджень та 
доступна для сприйняття візуалізація резуль-
татів – шляхи для прийняття спеціалістами, 
задіяними в капітальному ремонті, технічних 
рішень, спрямованих на поліпшення техніч-
ного стану свердловини.

останнім часом у Червонопартизанському 
пСГ для діагностування технічного стану екс-
плуатаційних свердловин під час капітальних 
ремонтів застосовується комплекс приладів 
виробництва фірми Sondex, (великобританія), 
що використовується провідними світови-
ми компаніями (Halliburton, Schlumberger, 
Weatherford та ін.). 

Застосування цього комплексу приладів 
на каротажному кабелі дає змогу виконати 
реєстрацію необхідних геофізичних параме-
трів за один спуск-підйом завдяки системі 
телеметрії та можливості використання необ-
хідних модулів. у комплексі з діагностикою 
технічного стану та якості цементування на 
свердловинах Червонопартизанського пСГ 
використовуються такі геофізичні прилади 
(рис. 1):

Рис. 1. Прилади, що були використані для геофізичних досліджень на Червонопартизанському ПСГ

а) б) в)
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- мікро-профілометр (рис. 1а) – 40-важіль-
ний прилад діаметром 70 мм. Забезпечує 
вимірювання внутрішнього діаметру обсад-
них колон з точністю до 0,6 мм; 

- товщиномір-дефектоскоп (рис. 1б) – при-
лад діаметром 43 мм з дванадцятьма раді-
ально розташованими електромагнітними 
давачами. Забезпечує вивчення товщини 
стінки обсадної колони та виявляє кородо-
вані ділянки і дефекти, які характеризуються 
втратою металу;

- акустичний цементомір (рис. 1в) – при-
лад діаметром 70 мм з вісьмома радіально 
розташованими давачами і двома інтеграль-
но розташованими зондами різної довжини 
для детального контролю якості цементуван-
ня обсадних колон та виявлення дефектів 
цементного каменю. прилад оснащено додат-
ковими каналами реєстрації: природньої гам-
ма-активності, локатора муфт та термометра.

у всіх приладах (рис. 1) давачі розташо-
вуються у радіальному напрямку, що забез-
печує 100% огляд стінки обсадної колони в 
поєднанні з високою точністю вимірів. Це дає 
можливість ідентифікувати форми та параме-
три навіть незначних дефектів. 

визначення дефектів цементного каменю 
дає змогу чітко встановити причини виник-
нення міжколонного тиску, шляхи міграції 
та місця накопичення газу в міжколонному 
просторі. до переваг можна віднести можли-
вість переглянути результати вимірювань та 
інтерпретації як у вигляді звичних зведених 
діаграм та статистичних даних, так і у вигляді 
комплексної 3D візуалізації. За допомогою 
кольору відображаються втрати металу: зеле-
ний – від 0 до 25%, жовтий – від 25 до 50%, 
червоний – більше 50%.

використання цього комплексу геофі-
зичних досліджень у поєднанні з наявною 
геолого-технічною інформацією на одній із 
свердловин  Червонопартизанського пСГ 
дало можливість без ускладнень виконати 
капітальний ремонт, скласти уявлення про її 
реальний технічний стан та завчасно сплану-
вати напрямок майбутніх поточних ремонтів. 

на рис. 2 наведено найбільш наочні при-
клади застосування отриманої інформації. 

у першому випадку (рис. 2а) спостерігаєть-
ся відсутність та слабке зчеплення цементного 
каменю з обсадною колоною, що вказує на 
ймовірні шляхи міграції та місце накопичення 
газу в міжколонному просторі. За результата-
ми проведення  досліджень свердловин з між-
колонним тиском за характером відновлення 
міжколонного тиску встановлено причину 
його виникнення – негерметичність різьбо-
вих з’єднань. різьбові з’єднання з частковою 
втратою металу чітко виділяються в цьому 
інтервалі. 

другий випадок (рис. 2б) – незначне меха-
нічне пошкодження обсадної колони в інтер-
валі пакера, яке виникло в процесі його вилу-
чення. З урахуванням цієї інформації інтер-
вал встановлення нового гумово-натискного 
пакера було скориговано. Збільшивши довжи-
ну надфільтрової труби, пакер було встановле-
но в непошкодженому інтервалі із забезпечен-
ням герметичності.

у третьому випадку (рис. 2в) можна спо-
стерігати вихід з обсадної колони у відкри-
тий стовбур свердловини та залишки вну-
трішньо-свердловинного обладнання, що 
були залишені на вибої під час попереднього 
капітального ремонту. Завдяки вчасно отри-
маним результатам інтерпретації геофізичних 
досліджень було вжито необхідних заходів 
із запобігання пошкодження протипіщаного 
фільтра під час його спуску та встановлення 
в інтервалі продуктивного пласта. З високою 
точністю вдалось розрахувати кількість мате-
ріалу, необхідну для гравійного намивання. 

Як результат – свердловину передано в 
експлуатацію без зауважень та в справному 
технічному стані. 

підтвердженням достойних результатів про-
ведення капітального ремонту з урахуванням 
високоточних методів геофізичних досліджень 
є досягнення максимальної продуктивності 
свердловини по газу, а саме 228 тис. м3 /добу. 

Рис. 2. Приклад візуалізації геофізичних даних свердловини
(а – неякісний цементаж обсадної колони; б – незначне механічне пошкодження; в – вихід у відкритий стовбур свердловини з 
невилученим обладнанням)

а) б) в)
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аВтоматизація

Удосконалення систем телемеханіки 
магістральних газопроводів
проведено порівняльний аналіз сучасних систем телемеханіки для управління крановими 
вузлами на лінійній частині магістральних газопроводів, розглянуто порядок оброблення даних 
та методи забезпечення енергопостачання телемеханічних систем

А. І. Тарасюк
Волинське ЛВУМГ

Упровадження телемеханічних систем у 
газовій промисловості дає змогу здій-
снювати оперативні переключення на 

лінійній частині магістральних газопроводів, 
економити паливно-енергетичні ресурси та 
скоротити чисельність обслуговуючого пер-
соналу. однією з найважливіших ланок у сис-
темі діяльності підрозділів швидкого реагу-
вання є ефективна робота автоматизованих 
систем управління під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, оскільки внаслідок 
цього забезпечується скорочення кількос-
ті людських жертв, зменшення збитків, що 
можуть бути завдані народному господарству 
країни, особистому майну тощо. 

особливого значення телемеханіка набу-
ває зі створенням автоматизованих систем 
управління (АСу). підтримуючи концепцію 
Компанії у напрямку автоматизації виробни-
цтва, невід’ємною ланкою цього розвитку є 
широке впровадження систем телемеханіки 
на кранових вузлах ЛЧ МГ. обробка даних, 
одержаних каналами телемеханіки, на ЕоМ 
дає змогу значно поліпшити контроль за 
технологічним процесом і спростити управ-
ління. в англомовних джерелах аналогом 
поняття «телемеханіка» є скорочення SCADA 
– Supervisory Control And Data Acquisition – 
диспетчерське управління і збір даних.

Специфіка таких промислових об’єктів як 
магістральні трубопроводи для транспорту-
вання газу зумовлює особливі вимоги до сис-
тем автоматики і телемеханіки, що викорис-
товуються для їхньої безпечної експлуатації. 
Сучасні системи телемеханіки, окрім основних 
функцій, повинні відповідати таким вимогам:

- найвищий рівень надійності обладнання, 
яким комплектується система;

- гарантування безпеки інформації в сис-
темі, що виражається як в захисті від будь-
яких можливих відмов та збоїв у роботі сис-
теми, так і в захисті від несанкціонованого 
стороннього доступу до інформації;

- зручність використання системи обслу-
говуючим персоналом;

- мінімальні терміни введення в експлуа-
тацію та освоєння системи;

- мінімальні затрати на експлуатацію сис-
теми.

Контроль управління системою здійсню-
ється з пункту управління (пу), де знахо-
диться диспетчер, апаратура телемеханіки, 
ЕоМ, мнемонічний щит. об’єкти контролю 
і управління знаходяться на контрольних 
пунктах (Кп), одному або декількох. Зв’язок 
між пу і Кп відбувається за допомогою кана-
лів зв’язку. З цією метою можуть використо-
вуватися як проста фізична лінія, оптоволок-
но, виділений телефонний канал, радіоканал 
тощо. під час підключення до одного каналу 
зв’язку декількох Кп кожний із них повинен 
мати окремий номер.

окрім, широко відомого та морально 
застарілого, прокладання кабельних ліній 
сучасний розвиток технології дає можли-
вість використовувати його продукти, а 
саме: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDi, 
ATM [1]. Схему системи телемеханіки з вико-
ристанням мережі зв’язку стандарту GSM 
показано на рис. 1. 

питання вибору технології для викорис-
тання має вирішуватися із урахуванням вар-
тості обладнання, навчання обслуговуючого 
персоналу, простоти монтажу і налаштувань, 
надійності експлуатації і стійкості до збоїв 
і відмов.

Аналіз систем телемеханіки
Із широким розвитком мережі покриття 

мобільного зв’язку розвитку зазнали і системи 
телемеханіки, побудовані на основі роботи 
GSM-стандарту. однією з головних переваг 
GSM є простота та швидкість введення в екс-
плуатацію. у цьому випадку не потрібне про-
кладання дорогих кабелів або ліцензування 
частот, що притаманне радіомодемам. Також 
GSM-зв’язок значно дешевший за усі види 
зв’язку, що використовуються нині для авто-
матизації магістральних трубопроводів. 

розглянемо усі вади впровадження та екс-
плуатації кожного виду телемеханіки.

недоліками кабельних ліній зв’язку є висо-
ка ціна самого кабелю і значні затрати на його 
прокладання. попри суворий контроль під час 
прокладання кабелів і робіт в охоронних зонах 
магістральних газопроводів трапляються випад-
ки пошкодження цілісності кабельної лінії, це 
спричиняє додаткові витрати на ремонт.

Затрати у процесі впровадження радіо-
телеманічних систем пов’язані з вартісним 
обладнанням, необхідністю отримання ліцензії 
на користування частотою, тривалий час вве-
дення в експлуатацію, малим радіусом дії та 
чутливістю до зовнішніх перешкод.

до недоліків GSM-стандарту віднесемо: 
зв’язок на відстані не більше 120 км від най-
ближчої базової станції навіть у разі вико-
ристання підсилювачів і спрямованих антен, 
ймовірність затримки сигналу [2]. Тому для 
покриття певної площі необхідно більшу кіль-
кість передавачів. 

недоліки GPS: загальним недоліком вико-
ристання будь-якої радіонавігаційної системи є 
те, що за певних умов сигнал може не доходити 
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до приймача або приходити зі значними спо-
твореннями чи затримками. невисокий нахил 
орбіт GPS (приблизно 55°) значно погіршує 
точність у приполярних районах Землі, оскіль-
ки супутники GPS невисоко піднімаються над 
горизонтом.

основними перевагами GSM є: хороша 
якість зв’язку за достатньої щільності розмі-
щення базових станцій; низький рівень інду-
стріальних перешкод в даних частотних діа-
пазонах; поліпшений (порівняно з аналого-
вими системами) захист від підслуховування і 
нелегального використання, що досягається 
шляхом застосування алгоритмів шифрування 
та розділяються ключем. 

для забезпечення роботи системи теле-
механіки потрібно також виконати умови без-
перебійності роботи систем контролю і управ-

ління на Кп та збирання, оброблення і відобра-
ження даних на пу.

Система оброблення даних
для автоматизації виробничих процесів 

широкого застосування набуло використан-
ня готового SCADA-продукту, який зазвичай 
складається з інтерфейсу, системи збирання і 
зберігання даних, запрограмованих логічних 
контролерів і пристроїв зв’язку з об’єктом. при 
цьому SCADA-система виконує такі стандартні 
функції [3]:

- організація обміну даними з пристроями 
зв’язку та об’єктом;

- введення баз даних реального часу з тех-
нологічною інформацією;

- опрацювання та відображення інформації 
на екрані монітора в зрозумілій для працівника 
формі;

- реалізація алгоритмів контролю і управлін-
ня технологічними процесами ;

- аварійна сигналізація і управління сигна-
лами тривоги;

- підготовка і накопичення звітів про хід 
технологічного процесу.

Такий підхід дає змогу повною мірою вирі-
шувати поставлені задачі автоматизації того чи 
іншого процесу. Тим не менше в нього є низка 
недоліків.

по-перше, висока ціна самого SCADA-
продукту робить телемеханізацію достатньо 
вартісною. 

по-друге, систему автоматизації вироб-
ництва побудовано на SCADA-продукті, який 
має обмеження для подальшого самостій-
ного нарощування. неможливо розширити 
функції даної системи власними силами тех-
нічного персоналу на підприємстві. у про-
цесі модернізації і удосконалення системи 
автоматики необхідно звертатися до роз-
робника SCADA-продукту, що призводить до 
додаткових затрат.

по-третє, несумісність SCADA-продуктів 
між собою через закритість протоколів для 
сумісної роботи, що ускладнює використання 
декількох SCADA-продуктів в одному проекті 
АСу Тп. 

окрім системи SCADA на ринку існують 
й інші продукти, а саме: TRACE MODE, теле-
метрія Ssoft: TelePORT v Solar з програмним 
забезпеченням SSoft: Dispatcher та ін.

Енергопостачання  
систем телемеханіки

для забезпечення безперебійного енер-
гопостачання на Кп для стабільної роботи 
систем контролю і управління та ухилен-
ня від необхідності прокладати кабельні 
лінії електропередач можливим виходом є 
забезпечення Кп елементами живлення. З 
цією метою можна використати як тради-
ційні елементи живлення (акумулятори), так 
і сучасні системи відновлювальних джерел 
живлення – паливні елементи, які задоволь-
няють потреби сучасності в заміні класичних 
систем, новими відновлюваними система-
ми з високою ефективністю перетворення. 
паливний елемент (пЕ) – це один із різно-
видів електрохімічних елементів, суттєвою 
перевагою якого є те, що на відміну від 
гальванічних (первинних) елементів і аку-
муляторів, електроди пЕ в процесі генера-
ції електричної енергії не спрацьовуються, 
оскільки хімічні реагенти (паливо і окисник) 
не входять до їхнього складу,  а подаються до 
пЕ  під  час  його роботи [4]. 

для тривалої та безперебійної роботи 
акумуляторів на базі гальванічних елемен-
тів їх можна використовувати у поєднанні 
із сонячними батареями. Це забезпечить 
автономну роботу та безперебійне живлен-
ня систем телемеханіки. Сонячна батарея 
забезпечуватиме безперебійне живлення 
системи протягом світлового дня та зарядку 
акумуляторів, а в темну пору доби відбу-
ватиметься живлення системи за рахунок 
акумуляторів.

Висновок
на основі наведених матеріалів обґрун-

товано необхідність впровадження систем 
телемеханіки, проаналізовано їхні недоліки і 
переваги, а також можливі труднощі їхнього 
впровадження. вирішення завдань із впрова-

дження систем телемеханіки на лінійній час-
тині магістральних газопроводів сприятиме 
оперативності проведення переключень на 
ЛЧ МГ, що призведе до економії паливно-
енергетичних ресурсів та зменшення нега-
тивних наслідків надзвичайних ситуацій у 
природних екосистемах.
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Рис. 1. Схема системи телемеханіки з використанням 
мережі зв’язку стандарту GSM.

Рис. 2. Функціональна схема роботи прогресивного паливного елементу
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ми були щиро вражені досягненнями проектної команди Пат «уКртранСгаз»: 
сміливим визначенням термінів реалізації розширеного SAP-рішення та повним їх 
дотриманням.  з усіма завданнями команда впоралась успішно. зворотній зв’язок, 
який ми отримали від кінцевих користувачів, виявився позитивним, керівництво 
компанії також задоволене досягнутими результатами впровадження.

Вважаю, що проектна команда і є критичним фактором успіху всього 
проекту. Члени команди дуже добре знають та розуміють одне одного та добре 
співпрацюють. Вони довіряють одне одному та добре знають, в якому напрямку 
необхідно діяти під час впровадження рішень SAP.

цілком зрозуміло, що впровадження коштувало значних зусиль, але команда 
наполегливо працювала для досягнення успіху, тим самим отримала прийняття і 
підтримку з боку бізнесу. Для нас було великою честю бути представленими цій 
команді. 

Френк Ван Нікерк, аудитор компанії Deloitte (Німеччина)

уПраВління ВироБництВом

Якість впровадження SAP — 
підтверджено!
З метою підвищення ефективності використання SAP у пАТ «уКрТрАнСГАЗ» було проведено 
комплексний аудит проекту впровадження системи та документування процесів

О. В. Васильєва
Філія «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 

Для проведення комплексного ауди-
ту керівництво пАТ «уКрТрАнСГАЗ» 
обрало міжнародну компанію 

Deloitte. під час вибору було враховано 
комплексність підходу, об’єктивність та гли-
бину аналізу, а також стратегічне партнер-
ство з SAP, досвід аудиту та впровадження 
проектів SAP в україні і світі. основний 
склад команди сформували аудитори з 
південно-Африканської республіки та росії, 
що мають багаторічний  практичний досвід 
впровадження та аудиту проектів SAP в 
таких компаніях як Sasol Oil and Gas, De 
Beers, Dubai Aluminum, Gold Fields, Anglo 
American, Siemens South Africa, Nissan, 
Philips, SAB Miller, KLM,  Saudi Aramco, Sasol, 
TNK BP, SevGOK.

протягом дев’яти днів команда аудиторів 
Deloitte перевіряла функціональність поточ-

ного стану впровадження SAP з оцінкою 
якості впровадження, відповідності потре-
бам бізнесу, а також сприйняття бізнесом 
впроваджених рішень. було проведено 
порівняння поточного рішення SAP в пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ» із врахуванням світового 
досвіду Deloitte в частині аналізу реалізації 
подібних рішень з урахуванням специфіки 
нафтогазової галузі. були надані рекоменда-
ції за визначенням напрямків у сфері оптимі-
зації для майбутніх релізів.

перевірку було проведено поетапно. 
Аудитори переглядали презентації проек-
тної команди та демонстрацію системи за 
модулями, проводили  інтерв’ю з функціо-
нальними лідерами по бізнес-процесах та з 
представниками кінцевих користувачів по 
кожному модулю, детально вивчали кон-
фігурацію системи та проектну документа-

цію. далі підготували огляд роботи офісу 
управління проектом, висновки та оцінку 
результатів. останнім кроком стало прове-
дення презентації для зацікавлених сторін 
проекту.

перевіркою були охоплені такі напрямки: 
•	 офіс управління проектом (оуп) 
•	 Фінансовий менеджмент (FM): 
•	 Фінансове планування
•	 Казначейство
•	 Фінанси (Fi)
•	 Контроллінг (CO)
•	 управління основними засобами (Fi-

AA)
•	 проектний та інвестиційний менедж-

мент (PS/iM)
•	 Збут (SD)
•	 управління запасами та постачальни-

ками (MM и SRM)
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уПраВління ВироБництВом

•	 Модуль технічного обслуговування і 
ремонту обладнання (PM)

•	 управління персоналом (HR)
•	 диспетчеризація і управління якістю 

(PP и QM)
у результаті перевірки аудиторами 

Deloitte було зазначено, що під час впро-
вадження проекту було використано пра-
вильні методи управління проектом та осно-
вні елементи методології впровадження в 
частині управління, прийняття рішення та 
контролю.

проектна документація, проектні рішен-
ня, налаштування конфігурації виконані на 
високому рівні. всі власні розробки викона-
ні виключно з ціллю поліпшення інтерфейсу 
для кінцевого користувача, простоти вико-
ристання та відповідно до вимог специфіч-
них для компанії бізнес-процесів.

у результаті проведених інтерв’ю з 
користувачами та керівництвом компа-
нії було отримано підтвердження того, що 
вимоги бізнесу виконано. Комплексна авто-
матизована система керування (KACK) на 
основі програмного забезпечення SAP ERP 

прийнята та визнана основною обліковою 
системою. Це свідчить про те, що цілі про-
екту досягнуті, ключові бізнес-процеси стан-
дартизовано та автоматизовано.

Як повідомлялось раніше, протягом 2012 
року пАТ «уКрТрАнСГАЗ»  зміг модернізувати 
прискореними темпами ключові бізнес-про-
цеси з метою побудови компанії принци-
пово нового типу, головними цілями якої є 
прозорість, ефективність, результативність, 
професіоналізм. 

впровадження SAP в компанії забезпе-
чило інтегроване рішення для автоматизації 

та уніфікації ключових бізнес-процесів та 
підвищення якості процесів управління за 
рахунок отримання єдиної, актуальної та 
несуперечливої інформації про господар-
ську діяльність компанії.

Deloitte – одна з провідних організацій 
світу (заснована в 1845 р.), що входить 
до «великої четвірки» аудиторських компа-
ній в галузі професійних послуг. Компанії, 
що входять до складу всесвітньої мережі 
Deloitte, надають аудиторські та консалтин-
гові послуги високих світових стандартів. 

Аудит проекту впровадження SAP дає 
можливість замовнику провести незалеж-
ну оцінку якості впровадження та проана-
лізувати систему на відповідність вимогам 
бізнесу на будь-якій стадії її функціону-
вання, виявити можливі недоліки впрова-
дження як у технічній реалізації проекту, 
так і у функціональній відповідальності, 
а також надати рекомендації для подаль-
шого розвитку. впроваджене рішення для 
цього має бути детально проаналізова-
не на відповідність вимогам та проектній 
документації. 

нині в Пат «уКртранСгаз» 
завершено перший  
етап впровадження SAP.  
ця система  
є якісною платформою  
для подальшого розвитку

На знімку: Колектив команди впровадження під час презентації результатів аудиту
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Перші змагання добровільних 
пожежних дружин (дпд) уМГ 
«ЛЬвІвТрАнСГАЗ» відбулися завдя-

ки всебічному сприянню керівництва та 
профспілкового комітету філії. у цьому 
заході взяли участь 36 учасників у складі 
дев’яти команд з усіх структурних підроз-
ділів Львівтрансгазу. Кожна команда скла-
далася з чотирьох осіб, які входять у склад 
добровільних пожежних дружин.

Серед запрошених на змагання були: 
керівництво виконавчої влади м. Комарно, 
представники пАТ «уКрТрАнСГАЗ», проф-
спілкових організацій філії, територіальних 
органів державної служби україни з питань 
надзвичайних ситуацій.

оскільки подібні змагання проводились 
вперше, всі учасники сумлінно готувалися 
до них та були налаштовані на запеклу 
боротьбу за перемогу.

Захід розпочався з урочистого підняття 
держаного прапора. після чого з віталь-
ним словом до присутніх звернувся дирек-
тор уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ» Леонід Мельник, 
заступник начальника управління охорони 
праці, технічного нагляду та пожежної без-
пеки Ігор вербицький, голова Комарнівської 
районної державної адміністрації Тарас 
Іваницький, голова об’єднаного про-
фкому уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ» Любомир 
Гнатківський. 

усі виступаючі відмітили необхідність 
проведення таких змагань, побажали учас-
никам чесної боротьби, справедливих оці-
нок та перемоги для найсильніших.

Змагання проходили у три етапі.

на першому етапі учасники команд про-
бігали 50 м та одягали протигаз згідно з 
правилами. у цих вправах успіх вирішували 
долі секунди. одна невелика помилка могла 
дорого коштувати усій команді. учасники 

ПромиСлоВа БезПеКа

Майстерність добровільних 
пожежних дружин – 
запорука безпечної праці
на початку липня у м. Комарно Львівської обл. пройшли перші змагання добровільних 
пожежних дружин уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ». Метою проведення таких змагань стало набуття 
навичок у системі підготовки добровільних пожежних формувань, а також їхнього 
оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах  
ГТС пАТ «уКрТрАнСГАЗ»

І. Є. Вербицький
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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ПромиСлоВа БезПеКа

жваво обговорювали дії своїх товаришів і 
суперників.

другий етап – гасіння горючої рідини у 
противні. учасники з відстані 50 м у повному 
бойовому спорядженні повинні були добіг-
ти до осередку загоряння та з допомогою 
вогнегасника загасити полум’я. Завдання 
вважалося виконаним після припинення 
горіння горючої рідини. успіх залежав як 
від швидкості добігання до осередку заго-
ряння, так і від уміння правильно користу-
ватись вогнегасником. поступатися не хотів 
ніхто, тому боротьба йшла за кожний бал.

Третій етап був важким, насиченим та 
цікавим, оскільки складався з декількох 
вправ і до участі у ньому залучалися по три 
члени з кожної команди. учасники пови-
нні були подолати 50-метрову дистанцію 
з одночасною прокладкою рукавної лінії; 
з’єднати пожежні рукава, під’єднати їх до 
пожежного автомобіля з включеним насо-
сом; подати воду від пожежного автомобіля 
і влучити з брандспойту у мішень. Фахівці 
знають – щоб утримати пожежний рукав, по 
якому під великим тиском подається вода, 
– потрібно мати певні навички та неабияку 
фізичну підготовку. І члени команд старали-
ся з усіх сил. на цьому етапі, окрім особис-
тих навичок, сили і швидкості, знадобилось 
також командне порозуміння і злагодже-
ність. Ці вправи супроводжувались гучною 
підтримкою як товаришів по команді та 
гостей змагань, так і місцевих жителів, які 
вперше бачили подібне дійство.

І нехай вправи, які виконувались, не 
завжди відображали реальні дії під час 
пожежі, але вони виховували необхідні для 
пожежника якості – вміння швидко мис-
лити, мати моторні навички, а також силу і 
витривалість.

усі учасники команд є членами добро-

вільних пожежних дружин структурних під-
розділів уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ», деяким з них 
довелось брати участь у гасінні реальних 
загорянь в охоронних зонах магістральних 
газопроводів або у ліквідації пожеж під 
час надання допомоги місцевим пожежним 
підрозділам. І, звичайно ж, майже усі вони 
брали участь під час проведення вогнегас-
них робіт на об’єктах підвищеної небезпеки. 
до речі, є серед пожежників і спортсмени, 
які постійно є учасниками спартакіад пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ».

під час підведення підсумків змагань 

головний інженер уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ» 
Степан Савула наголосив, що проведення 
таких заходів є запорукою готовності дпд 
до ліквідації пожеж чи інших надзвичайних 
ситуацій. він подякував учасникам за про-
явлену волю до перемоги і побажав, щоб 
отримані навички доводилось використову-
вати тільки у процесі тренувань та навчань. 

Згодом наступив час для нагороджен-
ня переможців перших змагань дпд уМГ 
«ЛЬвІвТрАнСГАЗ». ними цілком заслужено 
стала команда опарського вупЗГ, друге 
місце посіла команда Стрийського вупЗГ, 
почесне третє місце зайняла команда 
угерського ввр і Сп. За результатами зма-
гань на першому етапі переміг представ-
ник Стрийського вупЗГ о. Трембецький, на 
другому представник дашавського вупЗГ р. 
Галій, а переможцями третього етапу стали 
представники опарського вупЗГ: І. ваврів, в. 
піців, в. Турчінський. переможці та призери 
змагань, окрім почесних кубків та дипломів, 
отримали також грошові премії. 

багато зусиль для організації та про-
ведення цього заходу доклали: голова 
об’єднаного профкому уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ» 
Любомир Гнатківський, провідний інженер 
з пожежної безпеки уМГ «ЛЬвІвТрАнСГАЗ» 
Ігор Мельник, начальники бібірського Лву 
МГ богдан Саловський, рівненського Лву МГ 
руслан Ільків, дашавського вупЗГ Михайло 
Штинда, Комарнівської вТС бібрського Лву 
МГ богдан Маланчук. 

Є впевненість у тому, що такі змаган-
ня стануть доброю традицією і знайдуть 
постійне місце у системі підготовки добро-
вільних пожежних формувань до дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій на рівні 
філій та в цілому по пАТ «уКрТрАнСГАЗ». 

На знімку: Учасники змагань добровільних пожежних дружин структурних підрозділів 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Другий етап змагань - гасіння горючої рідини
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Корозійні процеси трубопроводів  
в ізольованому середовищі
проаналізовано причини виникнення порожнини (пазухи) під плівковим ізоляційним 
покриттям трубопроводу з наявністю води. описано процеси, що відбуваються в ізольованій від 
навколишнього середовища порожнині та наслідки від такого типу дефекту 

І. І. Синюгін
Д. В. Кондратьєв 
НВЦ «Техдіагаз»

Порушення технології нанесення ізо-
ляційного покриття та наслідки його 
старіння під час експлуатації трубопро-

водів призводять до втрати адгезії з подальшим 
локальним відшаруванням ізоляції від металевої 
поверхні труби, у результаті чого утворюються 
порожнини (пазухи). утворені пазухи зустріча-
ються як пустотілими, так і заповненими водою. 
розглянемо ізольовані від навколишнього 
середовища порожнини між трубою та плівко-
вим ізоляційним покриттям саме з наявністю 
води. Статистика свідчить, що такі пазухи спосте-
рігаються у нижній та бічних поверхнях труби на 
водонасичених ділянках у відносно стабільному 
середовищі.

у прошарку між стрічкою ізоляційного 
покриття та трубопроводом відбувається нако-
пичення води. За сезонного зниження ґрун-
тових вод, маса води, що накопичена в пазусі, 
тисне на еластичну стрічку ізоляційного покрит-
тя. внаслідок цього відбувається часткове, а 
в подальшому повне перекриття утвореного 
отвору між краями ізоляційної стрічки. у випадку 
повного перекриття отвору, утворюється запо-
внена ґрунтовою водою пазуха між тілом труби 
та ізоляційним покриттям, яка ізольована від 
навколишнього середовища.

Проблематика визначення пазух
на початковій стадії утворення пазухи (від-

бувається контакт ґрунтового електроліту з 
поверхнею труби) відшарування ізоляції мож-
ливо визначити існуючими методами (напри-
клад, методом поперечного градієнта, методом 
пірсона) як звичайне пошкодження, величина 
якого залежить від: робочих режимів установ-
ки катодного захисту (уКЗ), відстані до місця 
приєднання дренажного кабелю, опору ґрунту, 
геометричних розмірів утвореного отвору тощо.

на стадії повного закриття пазухи (відсутність 
контакту зовнішнього ґрунтового електроліту з 
внутрішнім, який контактує з металевою поверх-
нею труби) аномальне значення градієнту елек-
тричного поля в місці пошкодження ізоляції 
вирівнюється зі значення градієнта потенціалів 
на ділянках з відсутнім пошкодженням захисно-
го покриття. Тому виникають певні труднощі у 
процесі інтерпретації результатів електричних 
вимірювань для визначення пошкодження на 
початковій стадії утворення пазухи і унемож-
ливлюють виявлення зазначеного виду пошко-
дження у разі повної ізоляції пазухи згідно з 
існуючими методиками, які використовуються 
під час комплексного обстеження газопроводів.

Кінетика енергетичного обміну 
між поверхнею труби  
та ґрунтовим електролітом

під час поляризації труби джерелом постій-
ного (імпульсного) струму утворюється зовніш-
нє електричне поле, під дією якого відбуваєть-
ся поляризація труби та захисного покриття 
(діелектрика). у діелектрику диполі орієнтуються 
в напрямку дії електричного поля. додатною 
стороною диполі зміщуються у напрямку век-
тора напруженості поля (до металевої поверхні 
труби), а від’ємною – до протилежної поверхні, 
яка знаходиться в контакті з ґрунтовим електро-
літом [1]. Таким чином, під дією електричного 
поля на зовнішній та внутрішній поверхні захис-
ного покриття виникають рівні за величиною, 
але різні за знаком зв’язані електричні заряди 
(рис. 1).

Захисне покриття (поляризований діелек-
трик) утворює своє електричне поле, яке про-
тидіє зовнішньому полю, утвореному трубою. 
Зміщення зарядів у захисному покритті відбува-
ється до тих пір, поки дія двох полів не прийде 

до рівноваги (відбувається електричне наси-
чення діелектрика). додатні іони (катіони), які є 
носіями струму в напрямку труби, в контакті зі 
зовнішньою поверхнею ізоляції змінюють енер-
гетичний стан, перетворюючись на нейтральні 
атоми та молекули.

Кінетика корозійного процесу в 
ізольованій пазусі

в ізольованій пазусі, як і загалом, відбува-
ються окислювально-відновлювальні реакції, які 
залежать від величини потенціалу та струму. у 
наслідок поляризації поверхня металу труби 
має від’ємний заряд, а внутрішня поверхня від-
шарованої ізоляції має додатний заряд (рис. 2). 
Енергетичний перерозподіл в пазусі відбува-
ється через ґрунтовий електроліт, на відміну 
від поверхні з наявною адгезією між ізоляцією 
та металом труби. Катіони, які мають додатний 
заряд, відбирають частину електронів з поверх-
ні труби, де їх у надлишку, та перетворюють-

Рис. 1. Енергетичний перерозподіл через 
діелектричний (ізоляційний) шар
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ся в нейтральні частинки. Чим більш від’ємний 
потенціал, тим легше метал віддає електрони, і 
відповідно він легше окислюється.

 
Аніони (мають від’ємний заряд) віддають час-

тину електронів внутрішній поверхні ізоляції, 
яка має позитивний заряд, перетворюючись на 
атоми та молекули. останні беруть участь в 
наступних хімічних перетворюваннях. на почат-
ковій стадії процесу на катоді відбувається кис-
нева деполяризація 

н2о + 2е + о2  он¯, але з часом вона 
витісняється водневою деполяризацією через 
неможливість проникнення кисню в ізольовану 
пазуху або збільшення потенціалу катода.

реакція іонізації молекулярного кисню в 
ґрунтовому електроліті проходить відповідні 
стадії залежно від рн розчину. у слабокислому, 
нейтральному розчині утворення іона кисню 
відбувається за формулою о2 + е  о2¯ або 

утворюється пергідрооксид-іон но2 + е  но2¯. 
З часом середовище стає більш лужним завдяки 
збільшенню у розчині основного залишку і змі-
нює механізм реакції іонізації кисню. у лужному 
середовищі відбувається утворення пергідроок-
сиду о2¯ + н2о  но2 + он¯, перекису водню 
но2¯+ н2о н2о2+ он¯, гідроокис-іонів н2о2 
+ 2е  2он¯. Залежно від умов зазначені реакції 
можуть проходити паралельно [2].

одночасно з енергетичним обміном іонів від-
бувається поляризація молекул води. 

диполь молекули води додатною стороною 
орієнтується до металевої поверхні труби, яка 
має від’ємний заряд. внаслідок чого, відбува-
ється відбір валентних електронів з металевої 
поверхні. Атоми заліза втрачають валентні елек-
трони Fe  Fe2+ + 2е (реакція окислення заліза), 
при цьому відбувається перехід іонів заліза у 
ґрунтовий електроліт з подальшим утворенням 
колоїдних	 гідрооксидів	 заліза	 (FeO(OH)•nH2O).	
відбувається дисоціація молекул води з утво-
ренням катіонів водню та основи:

 
Катіони водню відновлюються на поверхні 

металу труби з виділенням вільного водню 2н+ 
+ 2е 2н° н2. 

За наявності кислотного залишку у розчи-
ні відбувається утворення дигідроксиду заліза 
Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2. розчинений кисень у 

воді окислює двохвалентне залізо (білого кольо-
ру)  до тривалентного (червоно-коричневого 
кольору):

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
Часткова втрата води тригідроксидом заліза 

призводить до перетворення його в гідроксид-
оксид заліза:

 
у результаті зазначених реакцій поверхня 

металу вкривається продуктами корозії, яка 
складається головним чином з FeO(OH), а також 
з гідроксидів заліза Fe(OH)2 і Fe(OH)3.

виникнення захисних плівок з вторинних 
продуктів корозії та наявність окалин на поверх-
ні труби призводить до нерівномірного виносу 
металу. Як наслідок до збільшення густини стру-
му на залишковій площі металу та відповідно 
збільшення швидкості корозії (рис. 3).

 

Наслідки утворених порожнин 
між трубою та плівковим 
ізоляційним покриттям 
з наявністю води

під дією електричного струму, який викорис-
товується під час електрохімічного захисту газо-
проводу, на накопичену воду в порожнині (пазу-
сі) між трубою та плівковим ізоляційним покрит-
тям виникає процес електролізу. внаслідок чого, 
як зазначалось вище, відбувається виділення 
гідрооксиду водню (он) та водню (н). 

Крім того, при значенні потенціалу без 
омічної складової −1,1 в і більше за модулем 
є критичним для виділення вільного водню, і 
залежить від корозійних умов середовища газо-

проводу та марки трубної сталі [3, 4]. Чим більш 
від’ємне значення потенціалу, тим інтенсивніше 
відбувається виділення газової складової елек-
трохімічного процесу. Це, в свою чергу, при-
зводить до інтенсивного відшарування ізоляції, 
за рахунок тиску утвореної газоподібної суміші 
на внутрішню поверхню ізоляційного покриття 
у пазуху, та часткової дифузії атомарного водню 
в міжкристалічну структуру металу труби. 

Висновки
1. порожнини під плівковою ізоляцією утво-

рюються в місцях відсутності адгезії з подаль-
шим заповнення ґрунтовим електролітом і збіль-

шуються внаслідок виділення газової фази.
2. Заповнення порожнини водою відбува-

ється на ділянках з високим стоянням рівня 
підповерхневих вод (заболочені ділянки, болота, 
заплавини річок). Таким чином, необхідно звер-
тати увагу на ділянки з високою та середньою 
корозійністю ґрунтів, де наявне високе стояння 
підповерхневих вод (заболочені ділянки, запла-
вини річок, ділянки газопроводу, які знаходяться 
у водонасиченому середовищі більше півроку) 
в місцях, наближених до місця приєднання дре-
нажного кабелю (ділянки з максимальним зна-
ченням захисного потенціалу).

3. у разі відсутності контакту між зовніш-
нім ґрунтовим електролітом та внутрішнім, які 
розмежовані плівковим ізоляційним покриттям, 
неможливо визначити зазначений вид пошко-
дження існуючими методами, які використову-
ються під час комплексного обстеження газо-
проводів. визначення зазначеного пошкоджен-
ня ізоляції такими методами можливе лише на 
початковій стадії розвитку утворення пазухи. Так, 
наприклад, у разі використання методу попере-
чного градієнта на ділянках з вищезазначеними 
умовами прокладання газопроводу, де зафіксо-
вано значення градієнта потенціалів −20÷40 мв, 
рекомендується проводити контрольне шурфу-
вання, якщо такі значення визначені в корозій-
ному середовищі (див. п. 2 висновків).

4. визначення корозійних процесів у пазу-
хах можливе у процесі порівняльного аналізу 
результатів вТд (як наслідок, зовнішня втрата 
металу за результатами вТд) з результатами, 
отриманими методом вимірювання поперечно-
го градієнта потенціалів на початковій стадії 
утворення пазухи з врахуванням корозійних 
умов, у яких знаходиться газопровід.

5. по можливості забезпечити значення 
захисних потенціалів без омічної складової на 
вищезазначених ділянках, які не перевищують 
−1,1 ÷ −1,15 в. Збільшення захисного потенціалу 
приводить до прискорення обмінних проце-
сів, тобто швидкість корозії в ізольованій пазусі 
збільшується залежно від геометричних розмі-
рів відкритої поверхні металу.
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Рис. 2. Енергетичний перерозподіл в 
ізольованій пазусі

Рис. 3. Корозійні ушкодження поверхні 
металу труби під плівковою ізоляцією 
внаслідок електрокорозії
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Підвищення кваліфікації фахівців  
у галузі газовимірювання

С. А.  Бондарев
С. О. Протас
Інститут транспорту газу

Проблема підвищення кваліфікації у 
галузі газовимірювання особливо 
проявилася з початком застосуван-

ня автоматичних обчислювачів витрати та 
кількості газу. З метою комплексної допомо-
ги фахівцям газової промисловості україни, 
що використовують електронні засоби облі-
ку газу, за ініціативи А. Ф. Фролова та Ю. в. 
пономарьова, за рішенням керівництва АТ 
«укргазпром» у ндпІАСу «Трансгаз» з липня 
1996 року почав функціонувати науково-
дослідний навчальний центр обліку газу. у 
прискореному темпі було проведено первин-
не облаштування центру, насамперед, автома-
тичними обчислювачами SuperFlo-iiE, і на цій 
базі проведено перші навчальні курси. 

Зрештою виявилося, що для відповідей на 
питання, які виникають під час експлуатації 
автоматичних вимірювальних приладів й інших 
технічних пристроїв, недостатньо мати лише 
знання їхньої будови та технічної документації. 
необхідні більш глибокі дослідження поведінки 
вимірювальних комплексів як під час випро-
бувань на стенді, так і в процесі експлуатації.

наука має рухатися на крок попереду від 
експлуатації, вивчаючи всі особливості вико-
ристання новітніх приладів та технологій 
шляхом лабораторних досліджень давачів, 
модемів, обчислювачів з імітацією реальних 
умов експлуатації, температурних режимів 
тощо. всебічні випробування для вивчення 
особливостей експлуатації вимірювальних 
приладів, якими оснащено газовимірювальні 
об’єкти укртрансгазу, дають змогу забезпечу-
вати практичними порадами та консультаці-
ями фахівців КвпіА та інженерів-метрологів в 
експлуатаційних підрозділах компанії.

нині науково-дослідний навчально-експе-
риментальний стенд Інституту транспорту газу 
оснащено перетворювачами тиску, перепаду 
тиску та температури вітчизняних і зарубіжних 
виробників; має вантажопоршневі манометри, 
калібратор тиску DPi 610 з набором зовніш-
ніх модулів, програматори, насоси низького і 

високого тиску, температурну камеру від −60 
до +100 ºС, модеми та адаптери зв’язку, кому-
товані та виділені лінії зв’язку, GSM-модеми, 
інші високоточні контрольно-вимірювальні 
прилади (осцилографи, генератори тощо), що 
дає змогу застосовувати їх під час випробу-
вань нових зразків обчислювачів, перетворю-
вачів та ін., які пропонують для впровадження 
на газовимірювальних об’єктах. Еталонні при-
лади та робочі засоби вимірювальної техніки 
знаходять застосування і під час навчання.

За період існування Центру на курсах 
підвищення кваліфікації пройшли навчання 

близько 730 спеціалістів укртрансгазу, а зага-
лом – понад 850 фахівців газової промисло-
вості україни. проведено курси для фахівців з 
Туркменії, Молдови, білорусі.

в умовах упровадження гармонізованого 
міждержавного комплексу стандартів дСТу 
ГоСТ 8.586.1...5:2009 для витратомірів змін-
ного перепаду тиску в Центрі було зроблено 
акцент на доскональне вивчення його поло-
жень, аналізування відмінностей від попере-
днього нормативного документа рд 50-213-80 
та на практичне використання вимог нових 
стандартів.

На знімку: Викладачі та слухачі курсів під час практичних занять на газорозподільній 
станції
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Завдяки постійній роботі з дослідження, 
випробування та супроводження експлуатації 
програмно-технічних засобів газовимірювань, 
що використовують або планують впроваджу-
вати на об’єктах пАТ«уКрТрАнСГАЗ», спеціаліс-
ти інституту набули необхідну комплексність 
знань та широку спеціалізацію для якісного 
викладання матеріалу на курсах. Заняття про-
водять Ю. в. назаренко – головний метро-
лог, в. Ф. Клюєв – відомий випробувач та 
консультант, співавтор обчислювача уТГ-1, 
А. п. данильченко – співавтор обчислювача 
«данифлоу», в. С. Лінецький – автор програми 
GazRR, о. в. Анісенко – співавтор програми Ask 
1.0, М. в. Чуб – провідний спеціаліст з якості 
газу. організаційні питання бере на себе С. о. 
протас, яка також розробляє методичні мате-
ріали для курсів.

разом з викладенням необхідного теоре-
тичного мінімуму основна увага приділяється 
розвитку практичних навичок слухачів, кожен 
з яких має можливість особисто попрацювати 
з наявними пристроями та програмами. Саме 
тому кількість курсантів – 6-8 чол. на місяць. 
підвищення перепускної здатності курсів є 
окремою темою.

на цей час проводяться курси підвищення 
кваліфікації під загальною назвою «Технічні 
засоби, програмне забезпечення та норма-
тивна база обліку, кількості та якості газу в 
пАТ «уКрТрАнСГАЗ» тривалістю п’ять днів. 
Завданням курсів є надання слухачам теоре-
тичної бази та практичних навичок щодо будо-
ви, монтажу, налагоджування та експлуатації 
технічних засобів вимірювань та автоматич-
них пристроїв, а також оволодіння норматив-
ною базою стосовно вимірювання витрати та 
об’єму газу і визначення його ФХп.

викладаються чотири загальні теми:
1. Експлуатація, калібрування та діагнос-

тика ультразвукових лічильників газу (уЛГ). 
основні питання: принцип дії ультразвукових 
лічильників газу, їх призначення, сфера засто-
сування, улаштування, функції, умови експлуа-
тації, розміщення та монтажу разом з вимірю-
вальними комплексами «Флоутек», «Флоінек», 
«данифлоу». повірка уЛГ та повірочні стенди. 
програмне забезпечення для обслуговування 
уЛГ. робота уЛГ з коректорами об’єму газу. 
Можливі несправності та методи їх усунення. 
основні вимоги до переобладнання пввГ та 
використання ЗвТ під час впровадження уль-
тразвукових лічильників газу.

2. Автоматичні обчислювачі та коректо-
ри витрати та об’єму газу. основні питан-
ня: підключення перетворювачів та пери-
ферійних пристроїв. Конфігурування обчис-
лювачів, уведення, коригування та перегляд 
параметрів. програмне забезпечення Concor, 
Conflow, Confidan для обслуговування авто-
матичних обчислювачів та вимірювальних 
комплексів. Можливі несправності і методи їх 
усунення. вимірювальні перетворювачі тиску, 
перепаду тиску та температури виробництва 
Emerson, укргазтех, Інек, Druck, Yokogawa та 
ін. Калібрування та повірка вимірювальних 
перетворювачів, каналів вимірювання та 

автоматичних обчислювачів і вимірювальних 
комплексів. використання калібраторів DPi 
610/615, MCX, DBC150TC та ін. програмне 
забезпечення Ask 1.0 для опитування авто-
матичних обчислювачів та формування 
комерційних звітів. програмне забезпечення 
GAZ_RR.

3. нормативна база у сферах газовимірю-
вання та метрології. основні питання: Закон 
україни «про метрологію та метрологічну 
діяльність». нормативно-правові акти щодо 
метрології та газовимірювання. правила облі-
ку газу. Міжнародні, міждержавні та національ-
ні стандарти у галузі вимірювання витрати 
та кількості газу за допомогою лічильників 
газу та за методом змінного перепаду тиску. 
Стандарти національні, що гармонізовані з 
міжнародними стандартами.

4. основні фізико-хімічні показники (ФХп) 
природного газу. нормативні документи 
з визначення ФХп газу. основні питання: 
визначення фізико-хімічних параметрів газу та 
використання автоматичних потокових при-
ладів в комерційному обліку природного газу.

 останніми роками в галузі газовимірюван-
ня поширюється застосування новітніх засо-
бів вимірювання витрати природного газу 
– ультразвукових лічильників газу, які мають 
безумовні переваги перед широко розповсю-
дженим методом змінного перепаду тиску. 
особливість експлуатування уЛГ збільшує 
актуальність курсів підвищення кваліфікації 
для персоналу газовимірювальних об’єктів. 
Зростає важливість навчання не тільки теоре-
тичним принципам роботи уЛГ та сервісного 
програмного забезпечення, а саме практич-
ним навичкам експлуатації лічильників.

виникла потреба доповнити теоретичні 
частини курсів знайомством з уЛГ, що реально 

встановлений і працює на об’єкті. Специфіка 
монтажу, підключення, зв’язку з коректором, 
практичне зчитування інформації, а також спо-
соби  конфігурування, налагоджування та діа-
гностування – усе це вкрай важливо побачити 
та відпрацювати на реальному об’єкті. 

про допомогу домовились з уМГ 
«Харківтрансгаз». З головним інженером 
управління М. п. Собчуком погодили щомі-
сячне проведення практичних занять для 
фахівців пАТ «уКрТрАнСГАЗ», спільно з голо-
вним метрологом С. Г. Койнашем обрали ГрС 
«волохів Яр» поблизу Харкова із встановленим 
і введеним у комерційну експлуатацію уЛГ, 
забезпечили виконання правил безпеки. 

Спеціалісти Інституту транспорту газу 
провели підготовчі роботи для забезпечен-
ня навчального процесу на ГрС, де протя-
гом декількох годин має бути проведено 
підключення до уЛГ FlowSic600 коректо-
ра «данифлоу» через цифровий інтерфейс, 
з’єднання з лічильником сервісною програ-
мою MepaFlow, зчитування параметрів та архі-
вів даних тощо.

у лютому цього року відбулось перше 
виїзне заняття на ГрС зі слухачами з уМГ 
«Львівтрансгаз» та «Київтрансгаз».

у подальшому розглядається перспектива 
проведення спеціалізованих скорочених кур-
сів з відпрацювання навичок роботи з уЛГ на 
інших місцях комерційної експлуатації лічиль-
ників, що дасть змогу охопити навчанням біль-
шу кількість фахівців з обліку газу.

розуміючи важливість та економічну ефек-
тивність збільшення кількості кваліфікованих 
кадрів у галузі, треба зазначити, що якісна 
підготовка кадрів неможлива без відповідної 
технічної підтримки та якісного навчального 
обладнання. 

На знімку: Ультразвуковий лічильник газу
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Рибацьке щастя газовиків
13 липня 2013 року, в день рибалки, представники пАТ «уКрТрАнСГАЗ» взяли участь у 
спортивних змаганнях з рибної ловлі, які були організовані профспілковим комітетом компанії 
спільно з фізкультурно-спортивним товариством «Спартак»

С. В. Коляденко
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Ні для кого сьогодні не секрет, що 
добра праця породжує бажання 
добре відпочити, і навпаки, гарний 

відпочинок надає сили якісно попрацювати. 
однією зі складових роботи профспілкового 
комітету апарату пАТ «уКрТрАнСГАЗ» є саме 
організація дозвілля для своїх працівників. Та 
головною метою є не просто створити відпо-
чинок у колі друзів, а налагодити позитивний 
контакт між працівниками завдяки спорту, 
змаганням, спілкуванню з природним серед-
овищем, через емоції та культуру.

не дивно, що саме в день рибалки, 13 
липня, наш профспілковий комітет приєднав-
ся до організації яскравих змагань з рибо-
ловного спорту, дійства, яке вже стало тра-
диційним. Головним організатором змагань, 
як і завжди, виступила Київська міська орга-
нізація фізкультурно-спортивного товариства 
«Спартак». Змагання відбулися в рамках місь-
кої спартакіади «Здоровий киянин». 

Цього разу турнір приймало мальовниче 
с. Гвоздів Київської області, яке вразило своєю 
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красою, чистотою та прохолодою. останнє 
найбільш сподобалось учасникам після київ-
ської спеки. у цьогорічних змаганнях з рибної 
ловлі було представлено такі організації: пАТ 
«Київхліб», Мінсоцполітика, пАТ «Юніфарм», 
пАТ «Київенерго», пАТ «уКрТрАнСГАЗ» та 
його філії управління «укргазтехзв’язок» 
і «укргазенергосервіс», а також команду 
дніпровського району м. Києва. Загалом у зма-
ганнях взяли участь 44 учасника, що утворили 
22 команди. до судейської колегії змагань 
було обрано активних членів ФСТ «Спартак»: 
павла петриченка, Івана Токаренка, оксану 
Літинську.

вже о 5-й ранку відбулося жеребкування, 
після якого стало відомо: хто, в якій зоні і в 
якому секторі буде розташований. підрахунок 
результатів запланували провести як в 
командному, так і в особистому заліку.

Через годину було дано свисток про поча-
ток змагань. у перші хвилини стояла повна 
тиша: ані ворушіння поплавків, ані брязкоту 
дзвіночків. Але ж риба плигала і бавилась на 
всі боки! виникало враження, що вона зовсім 
не голодна, і вистрибує лише для того, щоб 
подратувати рибалок. 

Спостерігаючи за учасниками змагань, 
відразу ж стало зрозуміло – хто розраховує 
тільки на удачу, а хто жваво експериментує 
з насадками, приманками та прикормом, ні 
секунди не сидячи на місці.

І результат прийшов! праця почала давати 
свої плоди. З різною періодичністю спортс-
мени почали витягати з озера рибу: коропи, 
карасики, плотва, навіть щучку хтось уполю-
вав. напруга зростала, пристрасті розпалюва-
лись. разом з тим нагрілось повітря, і невдовзі 
вранішня прохолода змінилась нестерпною 
спекою. Ловити стало важко, у багатьох було 
бажання кинути вудки та зануритися з голо-
вою у воду. Та саме в такі моменти спрацьо-
вує спортивна витримка і воля до перемоги. 
учасники змагань повною мірою проявили ці 
якості і досягли успіхів. І все це, незважаючи 
на страшенну спеку, активне сонце і нечасте, 
дратівливе клювання.

о 12 годині прозвучав сигнал фінішу. Фініш, 
зважування і, найцікавіший момент змагань, — 
підрахунок результатів.

отже, в командному заліку перемогу здобу-
ла команда управління «укргазтехзв’язок» пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ» у складі олександра Аксютіна, 
який впіймав коропа вагою 1 кг 600 г та 
Анатолія Кушніра, який витяг дві рибини вагою 
440 г та 1 кг 740 г. Таким чином, загальна вага 
улову на команду склала 3 кг 780 г. Анатолій 
Кушнір, до речі, став переможцем і в особис-
тому заліку.

другою стала команда дніпровського 
району м. Києва: Юрій Гусак, олександр 
Колодко з загальною вагою улову – 2 кг 400 г. 

Третє місце здобула команда пАТ 
«Юніфарм»: віталій верба, дмитро Суходол на 
двох спіймали 2 кг 290 г. 

Кращою від апарату пАТ «уКрТрАнСГАЗ» 
стала команда у складі в’ячеслава Солоненка 
та Андрія Соміленка, маса улову яких всього 

на 100 г менше за результати команди пАТ 
«Юніфарм», яка здобула 4-те загальнокоманд-
не місце. 

переможці отримали заслужені нагороди: 
медалі, дипломи, пам’ятні подарунки та призи 
від спонсорів змагань.

не обійшли увагою і цьогорічних номінан-
тів. Також отримали призи і подарунки від 
спонсорів:

«За найбільшу рибу» – олександр Колодко 
(ФСТ «Спартак»). 

«За найменшу рибу» — Сергій Козак (пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ»)

«найдосвідченіший рибалка» — Анатолій 
Кушнір (пАТ «уКрТрАнСГАЗ»). 

«рибачка Соня» — наталія Крусь (пАТ 
«Київхліб»). 

«наймолодший учасник» — пантелеймон 
Курбас (ФСТ «Спартак»). 

«незвичайний улов» — Cергій Коляденко 
(пАТ «уКрТрАнСГАЗ»). його було нагороджено 
за улов двох черепах, що по-справжньому 

здивувало всіх учасників. Крім того, було від-
мічено команду пАТ «уКрТрАнСГАЗ», у складі 
якої були дві чарівні жінки, заядлі рибалки – 
наталя Купрієнко та Катерина Аксютіна.

на завершення представники Київської 
міської організації ФСТ «Спартак» вислови-
ли особисту подяку за сприяння в органі-
зації змагань головам галузевих профспілок, 
у тому числі віктору Гончарову (апарат пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ»), павлу Терентьєву (врТп 
«укргазенергосервіс»), віктору Хоруженко 
(філія «управління «укргазтехзв’язок»). 

після нагородження на учасників чекав 
найприємніший подарунок від організато-
рів: святкова юшка та українська картопля з 
салом. А наостанок сама природа ощасливила 
спортсменів сильною зливою, подарувавши 
відчуття легкості і бадьорості після напруже-
них змагань.

дякуємо за черговий чудовий відпочинок 
ФСТ «Спартак» та нашим профспілкам. Так 
тримати! 

На знімку: Кращі риболови отримали нагороди
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Учасники бліц-інтерв’ю:
Анатолій Кушнір – начальник сектору 

управління конфігураційними одиницями, 
володар призу «найдосвідченіший рибалка» 
(2013).

Наталія Купрієнко – начальник управлін-
ня податкового обліку, розрахунків з бюдже-
том та обігу грошових коштів – заступник 
головного бухгалтера, переможниця змагань 
з рибної ловлі (1-е місце серед жінок, 2010), 
володарка призу «рибачка Соня» (2012), 
«найдосвідченіший рибалка» (2010).

Ваші враження від цьогорічних зма-
гань з рибної ловлі?

А. Кушнір: враження – чудові! Зазначу, 
що нині у людей, на щастя, змінено став-
лення до риболовлі як такої. раніше це був 
засіб заробітку, можливість прохарчувати 
себе, родину, а зараз – велике задоволення, 
дозвілля, спорт. Я вперше беру участь у зма-
ганнях з рибної ловлі, що організовані проф-
спілковим комітетом пАТ «уКрТрАнСГАЗ». Це 
цікаво, азартно. Тут відпочиваєш, спосте-
рігаєш за іншими учасниками, спілкуєшся, 
ділишся рибальськими секретами… або не 
ділишся (сміється – ред.).

Н. Купрієнко: дійсно враження від цьо-
горічних змагань дуже приємні. Місцина – 
просто фантастична: неймовірної краси при-
рода і багато риби, яка хлюпалась недалеко 
і додавала охоти всім учасникам. Та, на жаль, 
вдалого клювання не було.

На Вашу думку, чому так не фартило 
учасникам?

А. Кушнір: Я гадаю, не фартило з простої 
причини. по-перше, нас посадили там, де 
мілко, по-друге, саме напередодні змагань 
(не знаю, навмисне чи ні) власники ставка 
посипали воду вапном (щоб водорості не 
росли). Тому і не було клювання.

Н. Купрієнко: погоджуюсь з думкою 
Анатолія, що власниками ставка спеціально 
були створені умови, щоб учасники поменше 
наловили риби.

Який ваш рибальський досвід? Яку най-
більшу рибу впіймали? 

А. Кушнір: вже приблизно 40 років я 

ДозВілля

Бліц-інтерв’ю: чоловічий та 
жіночий погляд на риболовлю
постійні учасники змагань з рибної ловлі, Анатолій Кушнір та наталія Купрієнко, в інтерв’ю 
журналу «Трубопровідний транспорт», розповіли про свій рибальський досвід 

На знімку: Наталія Купрієнко під час змагань з рибної ловлі
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заповзятий рибалка. А найбільшу рибу впій-
мав приблизно два роки тому – ляща вагою 
2 кг 600 г.

Н. Купрієнко: Ловлю рибу скільки себе 
пам’ятаю. пригадую мені було десь чотири 
роки. Тато з друзями пішов на риболовлю, 
а ми з мамою (мама, до речі, теж рибалила. 
отака спадковість – (сміється – ред.)) пішли 
на ставок недалеко від дому. вудочка у мами 
була з ліщини, ловила на відварену карто-
плю. А я за усім цим спостерігала. І тут хтось 
маму покликав додому, вона цю вудочку – 
мені і побігла… та, на щастя, повернулась 
вчасно – я таку велику рибину спіймала, що 
вона вже тягнула мене у воду… Мама ледве 
встигла за ноги мене схопити і витягнути. 
Тоді ми спіймали десь близько 15 кг риби. 
Тато таким уловом похвалитися не міг. ота 
рибина, по-моєму, і була найбільшою у моєму 
житті.

На Ваш погляд – риболовля: чоловіча 
чи жіноча справа?

А. Кушнір: І чоловіча, і жіноча. Чоловічою 
вона була споконвіку, а жіночою тому, що 
жінки бувають азартніші за чоловіків. Якщо 
вам коли-небудь доведеться брати з собою 
на риболовлю жінку, яка до того ніколи 
не рибалила, дайте їй вудочку, якої вам не 
шкода, посадіть у такому місці, де напевно 
нічого не клюватиме, і побачите – вона нало-
вить стільки, що не знатимете: чи радіти за 
неї, чи заздрити.

Н. Купрієнко: Те, що риболовля є чоло-
вічою справою – чистої води стереотип. Я 
вважаю, що це універсальний тип відпо-
чинку чи спорту, у якому однаковою мірою 
можуть проявити себе як чоловіки, так і 
жінки. Якщо жінці риболовля до душі, то вона 
буде достойною рибалкою. 

Ставлення Ваших дружини (чоловіка) 
до Вашого захоплення?

А. Кушнір: дружина до мого хобі ставить-
ся загалом позитивно. Тільки останнім часом 
розлюбила рибу чистити (сміється – ред.).

Н. Купрієнко: Як ви вже зрозуміли, рибо-
ловля – наша сімейна пристрасть, вже і 
онук у нашій команді. Мій чоловік теж дуже 
любить рибалити, хоча завжди говорить: «Я 
– не рибалка, я – асистент рибалки!», добро-
вільно віддаючи пальму першості мені.

Найбільш вражаюча риболовля у 
Вашому житті?

А. Кушнір: важко сказати. багато було 
вражаючого, та один випадок запам’ятався 
найбільше. Це було 10 років тому. 
невеликим товариством ми вирушили на 
риболовлю. весь день все було спокійно, 
а от увечері почалось… Лящ так ішов, що 
я ледь встигав змінювати наживку… І так 
до другої ночі. довелося вирити яму, щоб 
складати все спіймане – небагато-немало 
– 50 кг риби.

Н. Купрієнко: найбільш вражаючою і 
пам’ятною, напевно, все-таки була та при-
года з дитинства: коли ти ще мало що розу-
мієш, а воно тебе вже тягне і в прямому, і в 
переносному розумінні (сміється – ред.). А 
ще років три назад за три години вдалося 
впіймати вісім коропів від 1 кг до 3 – і все 
на вудочку!

Рибальська байка 
від Анатолія Кушніра
Сидить рибалка на березі. Підходить до 

нього чоловік і запитує: — Ну як, зловив 
щось? — Та от, одного був зловив. — Ну й як, 
великий? — Та кіло 70 буде. — Ого! А покажи! 
— Та я його в річку викинув. — Навіщо?! — Та 
бо він теж усе розпитував: «Зловив щось? 
Зловив щось?»

від Наталії Купрієнко
Подруга ділиться з подругою:
— Який жах, вчора вперше поїхала з чоло-

віком на риболовлю і ми з ним не на жарт 
посварились.

— А що трапилось?
— Спочатку я голосно говорила і роз-

лякала всю рибу, потім насаджувала не ту 
наживку, потім неправильно підсікала. А 
закінчилось все взагалі погано: я наловила 
більше, ніж він. 

ДозВілля

На знімку: Анатолій Кушнір
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ПРОФСПІЛКИ – ДІТЯМ!
За активної підтримки і всебічного сприяння адміністрації та профспілкового комітету пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ» наприкінці травня 2013 року в Культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» у 
м. Чернігові відбулась урочиста презентація нового компакт-диску дитячих пісень під назвою 
«подарунок» композитора та поетеси, інструктора з культурно-масової та спортивної роботи 
об’єднаного профкому працівників апарату укртрансгазу, Ірини Юрченко

В.В. Гончаров
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Указом президента україни 2013 рік 
проголошено в нашій країні роком 
дитячої творчості. Адміністрація та 

профспілки пАТ «уКрТрАнСГАЗ» завжди 
приділяли значну увагу розвитку інтелекту-
ального, духовного і насамперед, творчого 
розвитку дітей наших працівників. Згадаємо 
хоча б тріумфальну участь наших діточок 
у традиційних конкурсах-оглядах «Зорепад 
надій», які щороку проводило об’єднання 
профспілкових організацій м. Києва за спри-
яння та підтримки Фонду культури Федерації 
профспілок україни, а також їхні перемоги 
у конкурсах дитячого малюнку серед дітей 
працівників нафтової та газової промисло-
вості україни. 

не секрет, що за всіма цими перемогами 
стоять роки невтомної праці не лише самих 
дітей, а й їхніх батьків і викладачів. у нагоро-
ду ж юні лауреати заслужено отримували 
цінні подарунки, грошові премії та путів-
ки в оздоровчі дитячі заклади. Але завжди 
хотілося, щоб після того, як вщухнуть гучні 
оплески глядачів та припиняться захоплені 
промови членів поважного журі, на згадку 
від свята дитині залишилися не лише при-
ємні спогади, диплом учасника, подарунки 
та купка фотографій, а відкрилися нові мис-
тецькі обрії та можливості здійснити дитячі 
мрії – реалізувати свій творчий потенціал і 
дарувати радість людям.

на жаль, конкурсний та фестивальний 
рух в україні спрямований лише на виявлен-
ня талановитих дітей, а ось подальша творча 

доля дитини залишається поза увагою. Це і 
спонукало профспілку об’єднаного профко-
му працівників апарату пАТ «уКрТрАнСГАЗ» 
під керівництвом віктора Гончарова визна-
чити пріоритетним напрямком роботи з 

нашими дітьми постійну підтримку і роз-
виток їхніх творчих ініціатив. результатом 
цієї роботи, напередодні дня захисту дітей 
2013 року, стала поява нового компакт-дис-
ку дитячих пісень під назвою «подарунок» 

На знімку: Ірина Юрченко (друга зліва) разом зі своїми учнями ознайомлюється з 
музичними новинками
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композитора та поетеси, інструктора з куль-
турно-масової та спортивної роботи оппА 
пАТ «уКрТрАнСГАЗ», а віднедавна заслуже-
ного діяча естрадного мистецтва україни 
Ірини Юрченко. викладач теорії музики та 
юрист за освітою, автор працює з дітьми вже 
майже 25 років. презентація диска відбулася 
29 травня в Культурно-мистецькому центрі 
«Інтермеццо» в м. Чернігові, де народилася 
та довгий час мешкала, навчалася і працю-
вала автор. Кілька років тому вона стала 
киянкою і тепер працює з дітьми наших пра-
цівників, які мешкають на Київщині, однак 
постійно буває і в рідному Чернігові. Адже 
саме там залишились надзвичайно талано-
виті діти – перші виконавці її пісень. 

Колись давно Ірина Юрченко почала 
створювати пісні для свого маленького 
синочка. «Час минав, він виріс, а пісні зали-
шилися. І з’являються нові. взагалі, писати 
для дітей – то велика честь і відповідаль-
ність. Адже діти одразу відчувають фальш. 
вони – чисті й щирі, мов джерельце. І коли 
ти усвідомлюєш, що їм подобаються твої 
пісні, то відчуваєш справжнє натхнення!» – 
говорить пані Ірина. 

над цим проектом автор та її однодумці 
працювали три роки. Ідею вдалося втілити 
напрочуд якісно. «пісенна творчість чудо-
вого композитора Ірини Юрченко належить 
до нової генерації в дитячій музиці нашо-
го часу. Її інтонаційний спектр різнобарв-
ний і що найголовніше – індивідуальний». 
Так зазначив у своїй передмові до диску 
«подарунок» народний артист україни, відо-
мий композитор сучасності володимир Губа.

у піснях пані Ірини майстерно поєдна-
лися вишукані мелодії, витончена поезія 
та справді професійні аранжування, а най-

головніше – дивовижні дитячі голоси. Адже 
ці юні вокалісти вже неодноразово ставали 
лауреатами міжнародних та всеукраїнських 
фестивалів і конкурсів. Серед них і діти  пра-
цівників апарату пАТ «уКрТрАнСГАЗ» та уМГ 
«Київтрансгаз»: 9-річна Аліна Солоненко, 
яка вже двічі перемагала у вищезгадано-
му конкурсі «Зорепад надій» в номінації 
«вокал», та дипломанти цього  конкурсу 
10-річні Анна Лохман та Сніжана дацюк, 
сестрички Софія та Маргарита рибалко 
(Чернігівське ЛвуМГ уМГ «Київтрансгаз») та 
17-річна Антоніна Штика (Яготинське ЛвуМГ 
уМГ «Київтрансгаз»). Саме Антоніна Штика 
дебютувала з піснею Ірини Юрченко «рідна 
земле» на V всеукраїнському фестивалі-
конкурсі аматорської творчості «пісенні 
візерунки» в м. ворзель, що на Київщині, 
наприкінці 2012 року, і з першої ж спроби 
стала переможницею (диплом І ступеня). 
потім спеціально для цієї талановитої юної 
співачки було написано історичну пісню 
«балада», з якою дівчинка вийшла у фінал та 
стала лауреатом 25 всеукраїнського фести-
валю сучасної української пісні «пісенний 
вернісаж-2013», що проходив у Києві в 
лютому 2013 року. За створення пісні 
«балада» автора Ірину Юрченко було також 
нагороджено дипломом лауреата цього 
престижного конкурсу. І остання перемога, 
у квітні цього ж року, Антоніна зайняла 
друге місце на Міжнародному вокальному 
конкурсі «Мелодії весни», де вона також 
виконувала пісні пані Ірини. до диску уві-
йшли й інші твори, які вже відомі україн-
ським слухачам. Так пісня «для всіх» у вико-
нанні дитячого квартету у 2011 році зайня-
ла третє місце на всеукраїнському ком-
позиторському конкурсі «подаруйте дітям 

пісню», що проводив журнал «Музичний 
керівник» (м. Київ). 

Хочеться навести коментар члена 
журі конкурсу, відомої естрадної співачки 
джамали: «пісня має дуже цікаву мелодію, 
кантиленні розспіви, синкопований ритм. 
Чудова платформа для занурення дітей у 
захоплюючий світ музики». восени 2012 року 
дебют 7-річної Анни Кабенок також увінчав-
ся успіхом. виконавиця пісень «Лелеченька» 
та «після дощику» стала володаркою дипло-
ма ІІІ ступеня другого Міжнародного кон-
курсу-фестивалю слов’янської єдності 
«Яскрава країна» (м. Чернігів). 

під час презентації  пані Ірину вітали відо-
мий чернігівський музикант, викладач кафе-
дри естетичного виховання Чернігівського 
національного педагогічного університету 
імені Тараса Шевченка Андрій Терещенко 
(ведучий свята), гостинні організатори імп-
рези, поети, письменники, журналісти та 
поважні гості. 

Чудово, неначе янголи, співали діти: Аня 
Кабенок («Лелеченька»), Аліна Солоненко 
(«наречений»), Микола Морозов, вікторія 
Корожан, Сніжана дацюк, даниїл романько, 
Анна Лохман, («для всіх»), («Святкова»), сту-
дентки олександра булах та Марія Гайдай  
(«Музика-ріка»). до компакт-диску додано 
ошатний буклет із текстами всіх пісень та 
фотографіями виконавців. А на обкладинці 
– малюнок юної художниці 7-річної насті 
Мельничук, до речі, переможниці другого 
конкурсу дитячого малюнку серед дітей пра-
цівників нафтової та газової промисловості 
україни, що проходив минулого року. Сама 
ж дівчинка мешкає у Сімферополі, її  батько 
– працівник пАТ «Чорноморнафтогаз». 

«подарунок» уже потрапив у чернігівські 
школи, дитсадки, бібліотеки, а пісні лунають 
на хвилях Чернігівського обласного радіо, 
другому та Третьому національних каналах 
«промінь» та «Культура» українського радіо. 
Маленькі виконавці взяли участь у зйом-
ці дитячих передач Чернігівської обласної 
телерадіокомпанії «Сівер-центр», попереду 
презентації та виступи в столиці. Це – важ-
ливо, адже, відверто кажучи, не так вже й 
багато гарних сучасних українських пісень, 
написаних для малечі. А тут – одразу 21 
пісня рідною мовою. 

до речі, це вже не перший творчий доро-
бок авторки. у 2009 році побачила світ її 
нотна збірка дитячих пісень «Зимові картин-
ки», а у 2010 році вийшов і перший одно-
йменний диск, у записі якого також брали 
участь діти наших колег. Цікаво, що збірки 
розлетілися по всій україні, а пісні увійшли 
у програми багатьох дитячих музичних шкіл, 
шкіл мистецтв, вокальних гуртків та дитячих 
садків.

наприкінці презентації Ірина Юрченко 
тепло подякувала гостям. окрему вдяч-
ність за підтримку композиторка висловила 
керівництву та раді голів профкомів пАТ 
«уКрТрАнСГАЗ», батькам виконавців та всім, 
хто допоміг з’явитися «подарунку» на світ. 

На знімку: Ірина Юрченко (праворуч) вручає цінні подарунки
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