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Шановні колеги!

Ми ввійшли в осінньо-зимо-
вий період 2013—2014 рр. І, 
не зва жаючи на певні трудно-
щі, з якими зіткнулась наша 
компанія у процесі реоргані-
зації в публічне акціонерне 
товариство, ми всі, як одна 
команда, вистояли і повно-
цінно підготували українську 
газотранспортну систему 
до роботи в осінньо-зимових 
умовах. Ми провели всі роботи 
у заплановані терміни.

У підземних сховищах газу 
(ПСГ) накопичено близько 17 млрд м3 природного газу. З ураху-
ванням досвіду попередніх років можна з упевненістю сказати, 
що таких обсягів буде достатньо для проходження опалю-
вального сезону.

Наші структурні підрозділи провели необхідну кількість 
робіт з підготовки підземних сховищ газу. Було проведено капі-
тальний ремонт 35 свердловин ПСГ. Також ми маємо хороші 
показники з реконструкції і ремонту газорозподільних станцій 
(ГРС). За поточний період відремонтовано 277 ГРС – а це, прак-
тично, п’ята частина всіх ГРС, що задіяні в системі.

Приємно відзначити, що вже сплановано і акцептовано 
всі планово-профілактичні роботи з країнами-транзите-
рами природного газу в балканському напрямку на 2014 рік. 
Найближчим часом ми проведемо аналогічну роботу і в ужго-
родському напрямку.

Зі свого боку хочу вселити у вас надію і впевненість в тому, 
що всі зусилля і починання в нашій компанії проходять за під-
тримки керівництва, а подані ініціативи не залишаються без 
уваги. Те, що ми є командою, було підтверджено і під час про-
ведення аудиту компанією Delotte за проектом впровадження 
КАСК.

Спасибі вам усім за віддану працю і взаєморозуміння!

З повагою
Голова правління
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров
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Вельмишановний Борисе 
Євгеновичу!

Від імені багатотисячного колективу 
Публічного акціонерного товариства 
«УКРТРАНСГАЗ» сердечно вітаю Вас з 
95-річчям!

Ваш життєвий шлях є прикладом 
відданого служіння народу і Батьківщині. 
З  Вашим ім’ям пов’язана ціла епоха в 
історії української науки, революційні 
відкриття в галузях зварювання, 
металургії і технології металів, створення 
наукових шкіл.

У розвитку газової промисловості 
України значна роль належить 
Національній академії наук України, 
Інституту електрозварювання і особисто 
Вам, Борисе Євгеновичу!  Жоден проект 
магістрального газопроводу, починаючи 

з газопроводу «Дашава – Київ», не залишався поза Вашою увагою протягом 
багатьох десятиліть. 

Вашою школою розроблено і впроваджено в народне господарство 
індустріальні методи будівництва магістральних трубопроводів з допомогою 
зварювання. Вчені України і світу високо цінують Вашу активну роботу над 
вирішенням ключових проблем створення нових перспективних конструктивних і 
функціональних матеріалів.

Нинішнє покоління газовиків у глибокій пошані схиляє голови перед Вашим 
талантом, самовідданою подвижницькою працею, всебічною ерудицією і 
багатогранним досвідом, які ще багато років слугуватимуть українській та 
світовій науці.

У цей святковий день прийміть наші найщиріші побажання довгих років життя 
у доброму здоров’ї. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, за 
глибинні знання та досвід, за мудрість та щирість Вашої душі.

Від усього серця бажаємо Вам, Борисе Євгеновичу, Божої благодаті на многії і 
благії літа!

З глибокою повагою
Голова правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров



НОВИНИ КОМПАНІЇ 

ТЕМА НОМЕРА

Філія «Агрогаз» —  
якісні товари  
та послуги, комфортний 
відпочинок та дозвілля!

КОНФЕРЕНЦІЇ,  
СЕМІНАРИ

Cинхронність 
диспетчерських  
служб — запорука 
надійного транзиту!

 
ВИРОБНИЦТВО

Ліквідація піщаних 
пробок на свердловинах 
підземних сховищ газу
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Регламентне 
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системи захисту  
від обледеніння

АКТУАЛЬНЕ  
ІНТЕРВ’Ю 

Юрій Чумак:  
«Якщо щось робиш — 
роби це якісно!»

ПРОМИСЛОВА  
БЕЗПЕКА

Безпека праці на 
виробництві має стати 
пріоритетом кожного!

ОБМІН ДОСВІДОМ

Математическое 
моделирование узлов 
редуцирования газа

НАУКА

Оцінка ефективності 
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магістральних 
газопроводів

Оцінка технічного стану 
газоперекачувальних 
агрегатів
 

ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ 

Розвиток систем 
диспетчерського 
управління ГТС
 

CТОРІНКА РЕДАКЦІЇ 

Крок до унормованої 
фахової мови 

Пам’яті Богдана 
Михалківа! 
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НОВИНИ КОМПАНІЇ 

Укртрансгаз розпочав випробування 
автоматизованої ГРС, розробленої  
вітчизняним виробником 

Напередодні професійного свята працівни-
ків нафтової, газової та нафтопереробної про-
мисловості України, одночасно на територіях 
Бібрського та Тернопільського ЛВУМГ філії 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ», відбулися знаменні і 
радісні події – відкриття та освячення каплички 
Покрови Пресвятої Богородиці та гроту Матері 
Божої.

В урочистому заході взяли участь керівни-
цтво філії УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ», працівники 
управлінь, ветерани галузі, місцеві настоятелі 
церков, представники місцевих та обласних рад, 
а також гості.

Як прокоментував подію директор філії 
Леонід Мельник, «відкриття капличок – це над-
звичайне диво, яке сталося з Божого благо-

словення, і до якого всі готувалися з великим 
духовним натхненням. Ця подія – новий старт до 
благородних спільних починань у повсякденній 
праці».

Обидві каплички, всього за два місяці, 
було збудовано силами та на пожертви пра-
цівників Бібрського та Тернопільського 
ЛВУМГ, а також співробітників апарату філії 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Свято духовного єднання надало сил та 
наснаги, стало гарним подарунком газовикам 
Львівщини та Тернопільщини з нагоди професій-
ного свята. Крім того, наприкінці урочистостей 
кращих працівників підприємств було нагоро-
джено грамотами ЛВУМГ, УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» 
та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

29—31 серпня 2013 року в м. Алушта про-
йшла X літня спартакіада працівників нафтогазо-
вої промисловості України, в якій збірна команда 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здобула кубок першості.

За результатами командних змагань 
з 10 видів спорту друге та третє місце заво-
ювали збірні команди ПАТ «УКРНАФТА», 
ПАТ «УКРТРАНСНАФТА».

«Таких результатів на спартакіаді працівни-
ків нафтогазової промисловості ми досягнули 
вперше, в цьому заслуга кожного учасника 
збірної команди, а також адміністрації компанії, 
яка всебічно підтримує соціальні ініціативи», – 
заявив заступник голови Ради голів профкомів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Віктор Гончаров.

Ця спартакіада традиційно проходила в 
олімпійському навчально-спортивному центрі 
«Спартак», що вдало розташувалась в одно-
му з мальовничих куточків Криму, між Чорним 
морем та хребтом Кримських гір, неподалік від 
Приморського парку та центру Алушти.

5 вересня 2013 року на базі газорозподіль-
ної станції «Переяслав-Хмельницький» розпо-
чато приймальні випробовування автоматизо-
ваної газорозподільної станції продуктивністю 
30 тис. м3/год «АГРС-30 Імпульс».

АГРС-30 було розроблено ПАТ «ФАКЕЛ» за 
завданням ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в рамках вико-
нання науково-дослідної роботи.

Як повідомив голова правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров, «осно-
вна мета розробки – створення технологічного 
обладнання, яке відповідає сучасним світовим 
стандартам з надійності та безпеки. У 2010 році 
Укртрансгаз розробив концепцію створення 
нових автоматичних станцій. Оскільки необ-
хідно було провести масштабну модернізацію 
станцій по всій території України. У 2010 році 

на основі даної концепції було розроблено 
технічні умови та укладено договір із заводом 
«Факел».

«Особливість цієї станції полягає в тому, що 
вона виготовлена у вигляді окремих блоків, які 
монтуються та забезпечують повну надійність в 
експлуатації та зменшують викиди газу в атмос-
феру, причому монтаж такої станції, безпосеред-
ньо на ГРС «Переяслав-Хмельницький», було 
проведено протягом 10 днів. Це дає змогу пере-
йти до модернізації системи, яку ми почнемо в 
наступному році», – повідомив Сергій Вінокуров.

«Широке застосування таких АГРС дасть 
можливість ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» оптимізувати 
експлуатаційні затрати, підвищити контроль над 
технологічними процесами на ГРС, прискорити 
темпи модернізації газорозподільних станцій, 

а також будівництва нових», – прокоментував 
подію головний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Ігор Лохман.

Нагадаємо, що договір передбачає розробку 
автоматизованих блочних ГРС продуктивністю 
5, 10 и 30 тис. м3 за годину.

Технічне завдання на розробку АГРС було 
сформовано відповідно до «Концепції створен-
ня автоматичних газорозподільних станцій», яка 
діє в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

На стадії розроблення промислового взірця 
було враховано досвід провідних європейських 
та світових виробників подібної продукції, а 
також власний досвід експлуатації з врахуван-
ням гармонізації європейських екологічних та 
санітарних норм з підвищеними вимогами до 
обліку газу.

На пожертви працівників  
УМГ «ЛЬВІВ ТРАНСГАЗ» відкрито 
дві каплиці 

Команда 
Укртрансгазу 
здобула кубок 
першості
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У вересні 2013 року з Європи імпортова-
но 343,2 млн м3 природного газу, що на 99 
млн м3 або 41% більше за показники мину-
лого місяця, повідомляє прес-служба ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ».

Всього за дев’ять місяців поточного року 
зі сторони Польщі та Угорщини в газотран-
спортну систему України надійшло 1,5 млрд 
м3 природного газу.

За оперативними даними Центрального 
диспетчерського департаменту ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ», станом на 30 вересня добо-
вий транзит зі сторони Польщі та Угорщини 
складав 1,8 та 8,9 млн м3, відповідно.

Як раніше повідомлялось, з 1 листопада 
2012 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» розпочато здій-
снення прийому природного газу з Польщі, а 
з 1 квітня поточного року з Угорщини.

24 вересня 2013 року у Міжнародному 
виставковому центрі розпочав роботу ХІ 
Міжнародний форум «Паливно-енергетичний 
комплекс України: сьогодення і майбут-
нє», у роботі якого взяла участь делегація 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

На відкритті форуму були присутні віце-
прем’єр-міністр України Юрій Бойко, голо-
ва комітету Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядер-
ної політики та ядерної безпеки Микола 
Мартиненко, заступник міністра енергетики 
та вугільної промисловості України Сергій Чех, 
заступник голови правління НАК «Нафтогаз 
України» Вадим Чупрун.

Після урочистого відкриття форуму почес-
ні гості заходу ознайомились з експозицією 
виставки, яку було організовано в рамках 
форуму.

Організаторами XI Міжнародного фору-
му «Паливно-енергетичний комплекс 
України: сьогодення і майбутнє» виступили 
Міністерство енергетики та вугільної промис-
ловості України і ТОВ «Міжнародний виставко-
вий центр».

З 7 по 11 жовтня поточного року на базі 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (ІФНТУНГ) пройшла 
Міжнародна науково-технічна конференція 
«Нафтогазова енергетика – 2013», яка зібра-

ла понад 200 вчених з Алжиру, Німеччини, 
Угорщини, Польщі, Росії та України.

У роботі секцій конференції – «нафтога-
зова енергетика», «контроль та діагнос-
тика», «транспортування нафти і газу» 
– взяли участь більше 20 фахівців з апара-
ту управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та філій 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ», «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», 
«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ».

«Виробничі досягнення у нафтогазовій енер-
гетиці України неможливі без тісної співпраці з 
науковими установами, тому вважаю за необхід-
не активну участь представників виробництва 
у таких заходах», – прокоментував подію голо-
вний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Лохман.

У рамках конференції у виставковому 
центрі НАК «Нафтогаз України», що розміще-
ний в одному з корпусів ІФНТУНГ, стартува-
ла експозиція виробів, технологій, проектів, 
досягнень як самих господарів зали, так й 
інших провідних компаній галузі, в тому числі 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

НОВИНИ КОМПАНІЇ 

У вересні з Європи імпортовано 
більше 340 млн м3 природного газу

Укртрансгаз  
до робіт в 
осінньо-зимовий 
період — 
готовий!

Укртрансгаз взяв участь у роботі XI Міжнародного 
форуму «Паливно-енергетичний комплекс 
України: сьогодення і майбутнє»  
та Міжнародної науково-технічної конференції 
«Нафтогазова енергетика – 2013»

У рамках підготовки до осінньо-зимового 
періоду ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відремонтовано 
та реконструйовано 223 газорозподільні стан-
ції у різних регіонах України.

Крім того, відремонтовано 13 км лінійної 
частини трубопроводів, обстежено 358 під-
водних і 212 надводних переходів магістраль-
них газопроводів.

З випередженням графіка виконано робо-
ти з капітального ремонту свердловин під-
земних сховищ газу, засобів активного елек-
трохімзахисту магістральних газопроводів та 
кабельних ліній електропередач та зв’язку.

Як повідомили в Центральному диспет-
черському департаменті ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
«відповідно до затвердженого плану-графіку 
протягом травня-серпня виконано основні 
заплановані заходи». 
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Філія «АГРОГАЗ» була створена з метою об’єднання 
та професійного управління непрофільними активами 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». До непрофільних активів належать: 
бази відпочинку, санаторії, пансіонати, сільськогосподарські 
комплекси, теплично-овочеві комбінати та будинки культури 
Товариства.

Нині головним завданням Філії «АГРОГАЗ» є забезпечення 
беззбиткового функціонування непрофільних активів Товариства 
та надання конкурентоспроможних за ринкових умов послуг 
з відпочинку, оздоровлення та лікування, забезпечення 
високоякісною продукцією харчування працівників 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та населення України.

По кожній базі відпочинку, сільськогосподарському комплексу 
та теплично-овочевому комбінату, після проведеного аналізу 
виробництва, було розроблено та погоджено керівництвом 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» виробничу програму. Її головною метою 
є оптимізація виробничих потужностей підприємства та 
спеціалізація на певних рентабельних видах діяльності.

Вступне слово директора Філії «АГРОГАЗ»  
Олега Ярошенка
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Сучасна виробнича діяльність
Філія «АГРОГАЗ» нині є молодим колективом 

в системі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Філію створено у 
липні 2010 року.

До складу філії входять оздоровчі комплек-
си «Карпати», «Прикарпатська ватра», «Ялта», 
«Голубий факел», «Газовик», бази відпочинку 
«Газовик», «Світязь», «Штормове», Риб’янцівський 
та Пролетарський сільськогосподарські комп-
лекси, Богородчанська дільниця тепличного 
господарства.

Першим етапом розвитку філії був комплек-
сний аналіз виробничих потужностей об’єктів, 
оцінка їхньої рентабельності та перспектив різ-
номанітних напрямків виробництва товарів та 
послуг під час переорієнтації на ринкові умови 
господарювання.

Другим етапом розвитку філії була 
розробка та погодження керівництвом 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» програм перспективного 
розвитку за кожним об’єктом філії. Їх головною 
метою є зосередження виробничих потуж-

ностей на прибуткових напрямках діяльності 
та консервація нерентабельних напрямків за 
сучасних умов.

Сільське господарство
Після оцінки активів сільськогосподарсько-

го призначення спеціалісти Філії «АГРОГАЗ» 
прийшли до висновку, що за ринкових умов 
значно ефективніше використовувати основні 
фонди господарств на спеціалізацію у певному 
виді діяльності, як рослинництво, молочното-

ТЕМА НОМЕРА

ФІЛІЯ «АГРОГАЗ» —  
ЯКІСНІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ,
КОМФОРТНИЙ ВІДПОЧИНОК 
ТА ДОЗВІЛЛЯ!

Д. С. Ягодовський
Філія «АГРОГАЗ»
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варне виробництво або свиноферми, ніж одно-
часно займатися усіма. 

Ця аксіома сучасного бізнесу й стала голо-
вним вектором розвитку сільськогосподарських 
комплексів Філії «АГРОГАЗ».

У сфері сільського господарства філії працює 
близько 500 фахівців.

Філією «АГРОГАЗ» здійснюється реалізація 
сільськогосподарської продукції всередині 
системи ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». У 2012 році було 
забезпечено філії Товариства продукцією сіль-
ськогосподарського виробництва більш ніж на 
1 млн грн.

Риб’янцівський та Пролетарський сільсько-
господарські комплекси, Богородчанська та 
Новопсковська дільниці тепличного  господар-
ства у 2012 році на площі 5 500 га зібрали 
7 400 тон зернових, надоїли понад 2 638 тон 
молока, реалізували 1 698 тон овочів, 145 тон 
свинини, 112 000 штук квітів.

У Риб’янцівському сільськогосподарському 
комплексі на площі 2 500 га вирощується пше-
ниця, ячмінь, соняшник і кукурудза. На молочній 
фермі налічується 1 100 голів великої рогатої 
худоби, які щорічно дають 1 600—1 700 тон 
молока.

Пролетарський сільськогосподарський 
комплекс, землі якого розташовані в с. Деконка 
Дніпропетровської області та с. Ковганівка 
Житомирської області, вирощує овес, жито, сою, 
пшеницю, ячмінь, соняшник і кукурудзу. На сви-
нофермі  від 1 600 голів в рік реалізується 145—
150 тон свинини, а від 500 голів великої рогатої 
худоби в рік надоюють близько 750 тон молока.

Завдяки проведеним заходам та вмілому 
управлінню з 2011 року філії вдалося значно 
поліпшити виробничі показники діяльності.

У сільськогосподарських комплексах збіль-
шилася урожайність культур завдяки про-
веденню удосконалення структури посівних 
площ із застосуванням практики використання 
сидеральних посівів та парів, а також запрова-
дженню власної системи насінництва із враху-
ванням сортових вимог даної кліматичної зони, 
незважаючи на морально застарілі основні 
фонди господарства (машини та обладнання), 
основна частка яких (85%) вже прослужила 
більше ніж 10 років. Усі заходи та здійсне-
на закупівля елітного насіння української та 
закордонної селекції спрямовані на збільшення 
врожаю 2013 року.

При цьому слід зауважити, що діяльність філії 
розвивається у двох напрямках: по-перше, збіль-
шення врожайності і, тим самим, дохідної части-
ни, по-друге, збалансування структури витрат, 
тим самим зменшуючи собівартість продукції. 
За останній рік завдяки проведеним заходам 
зі зменшення закупівлі мінеральних добрив за 
рахунок використання органічного добрива, 
економії теплоносіїв та реструктуризації орга-
нізаційної структури комплексів, філії вдалося 
скоротити матеріальні витрати більш ніж на 30% 
та витрати на заробітну плату на 25% у структурі 
собівартості продукції.

Також у сільськогосподарських комплексах 
впроваджується програма реорганізації молоч-
нотоварних ферм:

- проводиться вибраковка великої рогатої 
худоби (ВРХ) та зменшення поголів’я стада за 
рахунок корів, які не використовуються для від-
новлення основного стада або дають малий 
надій (менше 10 літрів на добу).

- спеціалістами філії було запроваджено 
контроль якості молока з метою підвищення 
ціни реалізації.

- з метою вдосконалення порід худоби та під-
вищення продуктивності стада поряд із зміцнен-
ням кормової бази та поліпшенням утримання 
тварин ведеться систематична племінна робота.

Богородчанська та Новопсковська діль-
ниці тепличного господарства на площі 10 га 
вирощують огірки, томати і троянди. Для виро-
щування використовуються сучасні технології 
крапельного поливу, а всіма процесами керує 
комп’ютер.

У 2012 році було проведено модернізацію 

тепличних господарств, яка дала змогу збільши-
ти урожайність огірків до 25,2 кг/м2 та помідорів 
до 26,1 кг/м2. Валовий збір продукції за останні 
три роки зріс на 74% з 978 до 1 698 тон овочів 
на рік.

По Богородчанській теплиці було виконано:
- на основі новітніх досліджень та розро-

бок провідних голландських експертів щодо 
процесів вирощування овочів та підвищення 
ефективності виробництва теплично-овочевих 
господарств GreenQ, Сerthon та Hortimax, спеці-
алістами філії було розроблено та впроваджено 
нову виробничу програму зі зміною термінів 
висівання овочів, оновленням субстрату міне-
ральної вати, що використовується для вирощу-
вання овочів, та переходом на нові високопро-
дуктивні сорти насіння Rijk Zwaan;

- перехід з проточної системи поливу на 
крапельну систему поливу А.I.K. ізраїльського 
виробництва;

- здійснено технічне оновлення теплиці на 
0,3 га та розпочато  вирощування квітів за тех-

нологією крапельного поливу. У 2012 році було 
зібрано 112 000 штук.

По Новопсковській теплиці було виконано:
- замінено технологію вирощування ово-

чевої продукції (виконано перехід з торф’яно-
перлітового ґрунту та кокосових матів на суб-
страт мінеральної вати). Це дало змогу збіль-
шити врожайність овочів на 35% або 186 тон у 
одному метрообігу 2012 року;

- встановлено установку осмосу для поліп-
шення якості води.

На жаль, у зв’язку з скороченням об’ємів 
відбору газу країнами-імпортерами Західної 
Європи, що транспортується територією 
України, за незалежними від ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
обставинами, в грудні-місяці 2012 року та січні 
2013 року не було задіяно в транспортній роботі 
КС «Союз» Новопсковського проммайданчика. 
Тому, у зв’язку з недостатньою кількістю тепло-

постачання, у Новопсковської дільниці теплич-
ного господарства не було можливості здій-
снення виробничої програми 2013 року, що в 
свою чергу призвело до її консервації.

Наші перспективи 
Філія «АГРОГАЗ» постійно вдосконалюється 

та шукає нові шляхи посилення конкуренто-
спроможності та збільшення ефективності 
використання сільськогосподарських активів за 
сучасних ринкових умов.

Фахівцями філії разом із німецькими спе-
ціалістами компанії WestfaliaSurge на базі 
Пролетарського сільськогосподарського 
комплексу було розроблено робочий проект 
з будівництва високотехнологічного корівника 
на 1 452 голів, з яких 600 голів основного гурту. 
Термін окупності проекту п’ять років.

Для заміни застарілої сільськогосподарської 
техніки було розроблено інвестиційну програ-
му придбання комплекту сільськогосподарської 
техніки, який відповідає сучасним технологічним 
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стандартам та зможе замінити морально застарі-
лу техніку господарств. Трактори та сільськогос-
подарське обладнання таких всесвітньовідомих 
виробників як CASE, John Deere та New Holland 
дасть змогу скоротити витрати на ремонти та 
паливно-мастильні матеріали, скоротити строки 
та зменшити втрати під час посіву та збору уро-
жаю. Термін окупності проекту три роки.

Для тепличних господарств філією було роз-
роблено проект, проведено тендер та здійсню-
ються будівельно-монтажні роботи з будівни-
цтва утилізатора на Богородчанській дільниці 
для переходу з природного газу на теплову 
енергію, що дасть змогу зменшити на 55% витра-
ти на опалення теплиці.

За останні роки Філія «АГРОГАЗ» зробила 
значний крок вперед на шляху виведення сіль-
ськогосподарського напрямку діяльності на без-
збитковий рівень. Сумлінна праця робітників 
філії у поєднанні з реалізацією вищезазначених 
інвестиційних програм дасть змогу це зробити у 
найближчому часі.

Бази відпочинку
Діяльність баз відпочинку Філії «АГРОГАЗ» 

насамперед спрямована на забезпечен-
ня відпочинку, оздоровлення та лікування 
працівників, членів їхніх сімей та пенсіонерів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Оздоровчий комплекс «Карпати»
На узбіччі карпатського лісу, біля водоспаду 

на річці Прут, в старовинному місті Яремче Івано-
Франківської обл. розташований ОК «Карпати».

Комплекс має 120 номерів від демократич-
них  одномісних до розкішних багатокімнатних  
апартаментів, де можуть  одночасно відпочива-
ти  238 чоловік. У комплексі забезпечується не 
тільки комфортний відпочинок, а й на високому  
організаційному рівні проводяться семінари, 
симпозіуми, міжнародні  зустрічі. Три конфе-
ренц-зали на 180, 100 і 70 чоловік обладнано 
сучасною апаратурою для синхронного пере-
кладу з різних мов, мікрофонами, телевізорами, 
комп’ютерами, іншим необхідним устаткуванням.

Особливо привабливим стає відпочинок 
взимку завдяки розташованим неподалік від 
Яремче гірськолижним курортам Буковель та 
Драгобрат.

До послуг відпочивальників в комплексі є 
ресторан з літньою терасою, фуршетний та бан-
кетний зали, бар, кінозал, тенісні корти, трена-
жерний зал, великий критий басейн (24 на 12 м), 
водно-оздоровчий комплекс, аквапарк, фінська і 
турецька сауни з басейнами.

Для повноцінного відпочинку і оздоровлен-
ня можна скористатися такими медичними про-
цедурами: альфа-капсула, ванни для підводного 
масажу, вихрові і бурштинові ванни, масажні 
кабінети, тренажерний зал з обладнанням від 
фірми «Кетлєр», солярій, різні види лікувальних 
душів та інші.

Оздоровчий комплекс 
«Прикарпатська ватра»

До складу комплексу входять: санато-
рій «Прикарпатська ватра», бази відпочинку 

«Карпати» і «Трембіта». Комплекс може одно-
часно прийняти 268 відпочивальників в день 
у 128 номерах. Санаторій «Прикарпатська 
ватра» розташований у 3 км від курорту 
Моршин в чудовій лісопарковій зоні площею 
8 га. Санаторій має потужну лікувальну базу, 
оснащену сучасним лікувально-діагностичним 
обладнанням, власний бювет мінеральних вод, 
надає упродовж року повний спектр медич-
них послуг. До послуг відпочивальників три 
житлових корпуси, їдальня, конференц-зал на 
100 чоловік, бібліотека, більярдний зал, тенісні 
корти, тренажерний зал.

Під час шкільних канікул в санаторії про-
водиться оздоровлення дітей працівників газо-
транспортної системи з центральних та схід-
них областей України. Дітям, які відпочивають 

у санаторії, завжди пропонується цікава піз-
навальна програма: екскурсії на батьківщину 
Івана Франка, до пам’ятника Захару Беркуту, до 
Гошівського монастиря на Ясній горі, до старо-
винного міста Львова, на гірськолижні курорти 
– Славське та Плай.

Бази відпочинку «Карпати» і «Трембіта» 
розташовані на місці злиття річок Стрий та 
Опір — улюблене місце для відпочинку газо-
виків з дітьми. Обладнано дитячий майдан-
чик, гойдалки, спортивні майданчики, дитя-
чий басейн, сауна, більярдний зал, настільний 
теніс. Все це створює комфортні умови для 
повноцінного оздоровлення. База відпочинку 
«Карпати» має 38 номерів для відпочинку 95 
осіб в день, їдальню, бар, конференц-зал на 
60 чоловік. Найближчі до бази гірськолижні 

Тепличне господарство Філії «АГРОГАЗ»

Збір урожаю здійснюється за допомогою сучасної техніки
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курорти Славська, Тисовця, Плая, розташовані 
на відстані 40—70 км.

Оздоровчий комплекс «Голубий 
факел»

ОК «Голубий факел» розташований на лазур-
ному узбережжі Чорного моря в селі Коблево 
в 40 км  від міста Одеса. До послуг  відпо-
чивальників 127 номерів на 360 ліжко-місць, 
їдальня на 200 місць, футбольний та волей-
больний майданчики із штучним покриттям, 
тенісний корт, майданчик для пляжного волей-
болу, більярд, настільний теніс, дитячий басейн, 
ігровий майданчик, два кафе-бари, кінотеатр 
на 200 місць. 

База відпочинку «Газовик»
База відпочинку «Газовик» розташована в селі 

Грибівка за 27 км від міста Іллічівськ та 50 км від 
міста Одеса, між Чорним морем і Дністровським 
лиманом. До послуг відпочивальників 94 номе-
ри на 198 ліжко-місць, їдальня, магазин, бар 
з літньою терасою, дитячий та волейбольний 
майданчики. 

Оздоровчий комплекс «Газовик»
До складу ОК «Газовик» входять бази відпо-

чинку «Газовик» та «Вікторія». База відпочинку 
«Газовик» розташована в селі Кирилівка в 65 км 
від міста Мелітополь на узбережжі Азовського 
моря. До послуг відпочивальників 30 номерів  на 
140 ліжко-місць, власний пляж.

База відпочинку «Вікторія» розташована в 
селі Кирилівка на узбережжі Азовського моря. 
До послуг відпочивальників 29 номерів на 116 
ліжко-місць та власний пляж.

Оздоровчий комплекс «Ялта»
ОК «Ялта» знаходиться в селі Юріївка 

Донецької області на східному узбережжі 
Азовського моря на відстані 50 км від міста 
Маріуполь та 15 км від Національного заповід-

ника Білосарайської коси. Комплекс розрахова-
ний на розміщення 235 чоловік у 81 номері: від 
номерів класу «Люкс» до стандартних 3-місних 
номерів. До послуг відпочивальників є спор-
тивні майданчики, два басейни (один критий), 
власний пляж, кафе-бар, їдальня на 250 місць, 
конференц-зал, сауна з басейном, більярдний 
зал.

База відпочинку «Світязь»
База відпочинку «Світязь» розташована на 

березі озера Світязь – найглибшого і найбільшо-
го з усіх Шацьких озер в с. Буцинь, Шацького р-ну, 
Волинської обл. До послуг відпочивальників 12 
номерів на 32 ліжко-місця і власний пляж.

База відпочинку «Штормове»
База відпочинку «Штормове» розташована 

в селі Штормове за 20 км від м. Євпаторія на 
західному узбережжі Чорного моря. До послуг 
відпочивальників 25 номерів на 54 ліжко-місця, 
власний пляж. Неподалік від бази відпочинку 
знаходиться Ойбурське озеро з блакитною гли-
ною та лікувальними грязями.

Оздоровчо-спортивний комп-
лекс «Айдар»

ОСК «Айдар» розташований в селі Риб’янцево, 
Новопсковського р-ну, Луганської обл. на березі 
річки Айдар у лісі. До послуг відпочивальників 
27 номерів на 98 ліжко-місць, дитячі майданчики, 
альтанки, мангали.

Оздоровчо-спортивний комп-
лекс «Діброва»

ОСК «Діброва» розташований в селі 
Валуйське Станично-Луганського р-ну в лісі на 
березі річки Сіверський Донець. До послуг від-
почивальників 14 номерів на 75 ліжко-місць, 
футбольний та волейбольні майданчики, альтан-
ки і мангали.

У 693 комфортабельних номерах 15-ти баз 

відпочинку філії може одночасно відпочивати 
1840 чоловік. 

Наші бази відпочинку розташовані по всій 
Україні: в Карпатах, на узбережжі Чорного та 
Азовського морів, на озері Світязь, на річці 
Айдар та Сіверський Донець.

Слід зауважити, що до 2012 року вказані 
вище заклади відпочинку та оздоровлення 
були закритого типу, тобто використовувались 
виключно для внутрішніх потреб Товариства 
та його працівників. З 2012 року керівництвом 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з метою виведення баз від-
починку на беззбитковий рівень фінансово-гос-
подарської діяльності було прийнято рішення 
реалізовувати послуги відпочинку та оздоров-
лення не тільки всередині Товариства, а й ззов-
ні, тобто надавати послуги всьому населенню 
України та інших країн.

Варто зазначити, що Філія «АГРОГАЗ» успіш-
но справилася з цим завданням. Якщо у 2011 
році завантаження баз відпочинку становило в 
середньому 70 % працівників, членів їхніх сімей 
та пенсіонерів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та 30 % сто-
ронніми особами, то в 2012 році ситуація карди-
нально змінилася – 17 % становили працівники 
Товариства, а 83% — сторонні особи.

Вищезазначених показників філії вдалося 
досягти в найкоротший термін за допомогою 
розробки концепції рекламної підтримки баз 
відпочинку, розширенню спектру їхніх послуг, 
тісній співпраці з філіями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
профкомами апарату і філій Товариства, турис-
тичними операторами, агентствами, підприєм-
ствами, організаціями, установами України, Росії, 
Білорусії, Ізраїлю, Казахстану та Азербайджану.

Філією «АГРОГАЗ» було опрацьовано та укла-
дено договори на реалізацію путівок більше ніж 
з 80 вітчизняними та іноземними підприємства-
ми. Серед яких: ТОВ «Спільне підприємство» ТУР 
ЕТНО» (м. Севастополь), ПП «Кримське підприєм-
ство «Ласпі» (м. Севастополь), ПП «КЕЙ» (м. Івано-
Франківськ), ТОВ «Туристична компанія «ІННТУР» 

Один із структурних підрозділів Філії «Агрогаз» — Богородчанська дільниця тепличного 
господарства виробничого відділення з вирощування продукції закритого грунту
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(м. Київ), ПАТ «Гамалія» (м. Київ), ТОВ «УА Тревел» 
(м. Київ), ПП «Компанія «ХотелсГрупп» (м. Алушта), 
ТОВ «Бізнес Альянс «Туристична Палата України» 
(м. Київ), ТОВ «Мультітур Альянс» (м. Київ), ТОВ 
«Роза Вітрів-Тур» (м. Київ), «EASTBOOKING» 
(м. Ялта), ПП «Круїз-ЮТ» (м. Київ), ТОВ «Астравел» 
(Росія, м. Москва), ТОВ «ІрЕнд Тур» (Республіка 
Білорусь), ТОВ «Альва Транс Тур» (Республіка 
Білорусь), ПП «Гомельінтурист» (Республіка 
Білорусь), ТОВ «Арго-Тур» (Республіка Білорусь), 
«Енігма-Турс» (Ізраїль), ВАТ «Бєлтрансгаз» тощо).

З 2012 року запроваджено гнучку цінову 
політику на послуги закладів залежно від сезону 
(високий, низький, міжсезоння). 

Філія «АГРОГАЗ» почала активно розвивати 
напрямок санаторно-курортного лікування. У 
2012 році з Фондом соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності було укладе-
но договір і реалізовано 819 путівок до санато-
рію «Прикарпатська ватра», що сприяло його 
завантаженню у другому півріччі 2012 року. 

На початку 2013 року для збільшення обсягу 
надання санаторно-курортних послуг на базі 
оздоровчого комплексу «Карпати» було ство-
рено санаторій «Карпати» (профіль — органи 
дихання). Нині здійснюються заходи з розширен-
ня спектру медичних послуг, укомплектуванню 
санаторію необхідним медичним обладнання і 
персоналом. Проводиться робота з підвищення 
комфортабельності номерів, по всій території 
комплексу встановлюється система безпровід-
ного доступу до інтернету Wi-Fi.  

На сьогоднішній день Філія «АГРОГАЗ» 
виграла тендер на надання послуг з санаторно-
курортного лікування Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності в 
кількості 1 200 путівок. Починаючи з вересня 
2013 року, санаторій «Карпати» розпочне своє 
функціонування на повну потужність, обслугову-
ючи понад 160 чоловік за добу.

Як результат, у 2012 році на базах відпочинку 
Філії «АГРОГАЗ» було оздоровлено 18 237 чол., 

в тому числі: працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
та членів їх сімей — 2 826 чол., непрацюючих 
пенсіонерів Товариства — 323 чол., сторонніх 
осіб – 15 088 чол. (більше 300 відпочивальників 
відвідало наші бази відпочинку з-за кордону).

Всі вищезазначені заходи спрямова-
ні на поліпшення послуг баз відпочинку Філії 
«АГРОГАЗ» та виведення їх на беззбитковий 
рівень діяльності. Вже у 2013 році філія отри-
мала значний економічний ефект від їх запро-
вадження.

Філія запрошує всіх працівників Товариства 
та членів їхніх сімей відвідати літні та зимові бази 
відпочинку та самостійно оцінити комфорт та 
високу якість обслуговування.

Соціально-культурне життя
Пріоритетними завданнями керівництва під-

приємства є не лише випуск якісної продукції, 
а й турбота про людей, що працюють у філії. 
Питання соціального і культурного життя вирі-
шуються на рівні з виробничими і економічними.

Незважаючи на розгалуженість по всій 
території України (15 областей) колектив Філії 
«АГРОГАЗ» бере активну участь у спортивному та 
суспільно-культурному житті. Це було б немож-
ливо без тісного співробітництва адміністрації та 
об’єднаної профспілкової організації.

Щорічно проводиться низка культурно-
масових заходів, організовуються екскур-
сії колективів структурних підрозділів філії 

майже через всю Україну, від казкових Карпат 
до безкраїх степів Луганщини, для обміну як 
виробничим, так і культурним досвідом. Так 
за останні три роки організовано колективні 
подорожі по Азовському узбережжю, до Києва, 
на Сорочинський ярмарок, до Полтави, по 
Запоріжжю, до мальовничих Карпат. 

На території більшості структурних підрозді-
лів філії обладнано спортивні майданчики, тре-
нажерні зали, тенісні корти.

Проводиться активна підтримка непрацю-
ючих пенсіонерів підприємства. Усіх бажаючих 
пенсіонерів, які потребують відповідного ліку-
вання забезпечено путівками до санаторно-
курортних закладів.

Організовується святкування професійних та 
новорічних свят, на котрі запрошуються і актив-
но беруть участь всі члени великої родини Філії 
«АГРОГАЗ». Це сприяє підняттю командного духу 
та мотивації співробітників.

Розвиток Філії «АГРОГАЗ» проходить у тісній 
співпраці між її адміністрацією та профспілкою. 
У лютому 2013 року для підтримки взаємозв’язку 
між розгалуженими структурними підрозділам 
філії проходили щорічні збори членів об’єднаної 
профспілкової організації та голів первинних 
профспілкових організацій підрозділів філії. На 
них разом з адміністрацією філії затверджувався 
план роботи профспілки на 2013 рік, обговорю-
валися поточні питання та плани перспективно-
го розвитку філії. 

На високому рівні у Філії «АГРОГАЗ» зна-
ходиться розвиток художньої самодіяльності. 
Творчий колектив філії брав активну участь у 
VII фестивалі-конкурсі художньої самодіяльної 
творчості працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Молоді таланти філії, серед яких Наталія 
Зубко та Інна В’ялова з піснями «Питай», 
«Не високо сонце сходить», «Приречена», 
що лунали зі сцени, а також твори Миколи 
Шкурпели у виконанні представника колективу 
«Прикарпатської ватри» Юрія Кравця, мали не 
тільки яскраве забарвлення, а й посріблений 
творчий дух, що згодом привів їх до повторного 
виступу на гала-концерті. А Наталія Зубко на VII 
фестивалі-конкурсі завоювала приз глядацьких 
симпатій.

Найвищої похвали отримали роботи митця 
Юрія Губарчука, який виставив на оглядини 
твори з різьби по дереву. Твори надзвичайної 
краси й глибокого змісту, які органічно пере-
плітаються з поетичною канвою і являють нам 
дивовижну цільність багатогранного таланту 
цього самобутнього майстра.

Також необхідно відзначити Ірину Драпей та 
Анастасію Власенко з апарату Філії «АГРОГАЗ», 
котрі привезли на фестиваль власні картини, 
які заворожували своєю глибиною відвідувачів 
виставки.

Керівництво та об’єднана профспілкова 
організація Філії «АГРОГАЗ» чітко розуміють, що 
виконувати виробничі завдання можуть тільки 
досвідчені, професійні та здорові працівники, 
тому і надалі приділятиметься велика увага 
розвитку культурного дозвілля, фізкультури і 
спорту — важливим складовим гартування 
кадрів. 

Починаючи з вересня 
2013 року, санаторій 
«Карпати» розпочне своє 
функціонування на повну 
потужність, обслуговуючи 
понад 160 осіб за добу
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Cинхронність диспетчерських служб 
— запорука надійного транзиту!
З 7 по 11 жовтня поточного року у Львові пройшла щорічна міжнародна нарада 
газотранспортних компаній-транзитерів російського газу в балканському напрямку, на якій 
було узгоджено проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт на газопроводах 
балканського напрямку на 2014 рік та підписано відповідний протокол

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

Традиція проведення диспетчерських 
нарад із синхронізації планово-профі-
лактичних і ремонтних робіт на газо-

проводах основних транзитних напрямків бере 
початок з 18 жовтня 1996 року – з моменту під-
писання договору про диспетчерське співро-
бітництво між ВАТ «Газпром» та АТ «Укргазпром» 
та іншими країнами-імпортерами російського 
газу. 

Перша диспетчерська зустріч компаній-
транзитерів природного газу балканського 
напрямку відбулась в Кишиневі (Республіка 
Молдова). У ній взяли участь представники газо-
транспортних компаній Російської Федерації, 
України, Болгарії, Молдови, Румунії, Туреччини, 
Греції та Македонії.  

Організатором проведення диспетчерських 
нарад від АТ «Укргазпром» був на той час керів-
ник Об’єднаного диспетчерського управління 
Мирослав Химко, нині заступник голови прав-
ління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Забезпечення злагодженої роботи усіх діля-
нок трансконтинентального коридору тран-
спортування газу стало актуальним завданням у 
міру розвитку системи газопостачання Європи 
з одночасним збільшенням кількості планово-
попереджувальних робіт (ППР). 

З метою своєчасного виконання контрак-
тних зобов’язань на диспетчерських нарадах 
встановлюються спеціальні проміжки часу (у 
літній період), у які всі країни-учасниці планують 
проведення на своїй території ремонтних робіт, 
що обмежують транспортування газу. Кожна з 
країн-учасниць збирає дані про необхідність 
виконання ремонтних робіт на своїй ГТС: термі-
ни виконання, відбір, максимальна продуктив-
ність системи і т. п. 

Після чого, на основі наданих проектів роз-
робляється єдиний синхронізований план-
графік ППР по всій інтегрованій газотранспорт-
ній системі Європи.

У визначений час об’єми газу, що транспор-
туються однією з газотранспортних систем, 
перерозподіляються по іншим ГТС, і синхрон-
но по всій протяжності газогону проводяться 
планово-профілактичні роботи. Таким чином, 
вдається суттєво знизити неминучі втрати при-
родного газу. 

Як правило, план-графік ППР узгоджується 
в жовтні-грудні, аби у газотранспортних компа-
ній був час для проведення підготовчих заходів 
до ремонту, які зазвичай проходять влітку, коли 

зменшується споживання природного газу. 
Такий підхід успішно поширений на транзитні 
газотранспортні системи інших держав, які не 
відразу відчули всі переваги такої методики екс-
плуатації. На початку впровадження такої прак-
тики диспетчерської взаємодії доходило до див-
них ситуацій, коли на п’ять днів для проведення 
ремонтних робіт зупинялась ГТС Чехії, через два 
тижні ГТС Словаччини, а ще через тиждень ГВС 
в Італії, що призводило до невиправданих втрат 
природного газу. Крім того, споживачі три рази 
були змушені недотримувати заявлені обсяги 
блакитного палива. Тому сьогодні погодження 
термінів загальноєвропейського графіку ППР 
проходять щорічно. 

Система магістральних газопроводів балканського напрямку
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Окрім активної щорічної участі делегацій 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в подібних зустрічах про-
водиться щоденна синхронна співпраця з коле-
гами з інших диспетчерських центрів. 

За час свого існування Об’єднане диспет-
черське управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» уклало 
чимало дво- і багатосторонніх диспетчерських 
угод. Мета цих угод – обмін диспетчерською 
інформацією і оперативна взаємодія. Угоди 
визначають об’єм і періодичність передачі 
режимних параметрів, регламентують диспет-
черську взаємодію, визначають порядок узго-
дження різних питань. Крім того, відповідно 
до цих угод сторони інформують про зміни 
режимів, а також про аварійні ситуації (терміни 
ліквідації, причини тощо), які можуть вплинути 
на режим роботи газотранспортної системи 
партнера. 

Окреме місце в диспетчерських взаєминах 
займають питання узгодження обсягів і термінів 
проведення ремонтних робіт на національних 
транзитних газотранспортних системах, які 
обмежують транспортування газу. Це обумов-
лено, перш за все, спробою мінімізувати еконо-
мічні втрати від простою потужностей, як видо-

бувних, так і транспортних, а також зменшити 
збитки споживачів газу від недоотримання у 
повному об’ємі природного газу 

Нинішнього року міжнародна нарада газо-
транспортних компаній-транзитерів російсько-
го газу по балканського напрямку пройшла на 
території України у місті Львові. 

Учасників наради привітав директор філії 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» Леонід Мельник, який 
в своєму виступі сказав: «Нам дуже приєм-
но, що ви обрали для проведення зустрічі 
Україну та безпосередньо місто Львів. Команда 
Укртрансгазу докладе максимум зусиль для 
ефективної та злагодженої роботи наради». 

У нараді взяли участь представники компа-
ній ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (Україна), ВАТ «Газпром», 
ВАТ «Газпром експорт», АТ «Газтранзит» 
(Російська Федерація), ВАТ «Молдовагаз» 
(Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА (Румунія), ЕАД 
«Булгаргаз» (Болгарія), АТ «БОТАШ» (Туреччина), 
АТ «ДЕСФА», «ДЕПА» (Греція) та АТ «ГА-Ма» 
(Македонія).

За час свого 
існування Об’єднане 
диспетчерське управління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
уклало чимало дво- і 
багатосторонніх 
диспетчерських угод. 
Мета цих угод – обмін 
диспетчерською 
інформацією і оперативна 
взаємодія
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Модератором наради був Андрій Хакімов, 
керівник департаменту обліку газу та технічної 
підтримки ВАТ «Газпром експорт». 

З першою доповіддю виступив Анатолій 
Парамонов, заступник директора Центрального 
виробничо-диспетчерського департаменту 
ВАТ «Газпром», у якій він проаналізував стан про-
ведення ремонтних робіт на об’єктах єдиної 
системи газопостачання Російської Федерації з 
прив’язкою до транзитного коридору природ-
ного газу по балканському напрямку. 

Окремо доповідач відзначив, що в рам-
ках підготовки до осінньо-зимового періоду 
2013—2014 року Газпром виконав 17 комплек-
сів планово-профілактичних робіт (в тому числі, 
2 комплекси ППР по балканському напрямку), 
закінчено виконання програм з діагностики та 
ремонту об’єктів видобутку, переробки та тран-
спортування газу. 

За словами Анатолія Парамонова, до почат-
ку опалювального сезону в підземних схови-
щах газу Росії буде накопичено 69,017 млрд м3, 
а максимальна добова продуктивність газо-
сховищ складе 727,8 млн м3, середньодобова 
продуктивність за період грудень – лютий ста-
новитиме 579,6 млн м3.

«У 2014 році нами буде проведено два комп-
лекси планово-попереджувальних робіт по бал-
канському напрямку», — заявив представник 
ВАТ «Газпром». 

«У 2013 році ми виконали всі заплановані 
роботи на українській ГТС і готові надалі забез-
печувати безперебійний транзит блакитного 
палива в балканському напрямку», — повідо-
мив директор Центрального диспетчерського 
департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Андрій Дацюк 
під час підведення підсумків з виконання плано-
во-профілактичних і ремонтних робіт на вітчиз-
няних газопроводах балканського напрямку. 

Андрій Володимирович також відзначив, що 
за 9 місяців 2013 року загальний транспорт газу 
через ГВС «Орловка» (балканський напрямок) 
був на рівні аналогічного періоду 2012 року і 
склав 14,5 млрд м3, що свідчить про стабільність 
транспортування газу і про виконання з боку 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» контрактних зобов’язань 
із забезпечення транзиту газу в балканському 
напрямі.

Крім того, об’єм транзиту російського при-
родного газу через Україну в країни Європи 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

Схема диспетчерської взаємодії ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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за 9 місяців склав 61 млрд м3, в 2012 році цей 
показник становив 60,6 млрд м3. 

За інформацією керівника Центрального дис-
петчерського департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
у 2013 році було виконано в повному об’ємі всі 
заплановані комплекси планово-профілактич-
них і ремонтних робіт, в т. ч три комплекси на 
газопроводах балканського напряму. 

«Ми також виконали необхідні роботи з 
ремонту компресорних станцій, лінійної час-
тини і провели низку діагностичних робіт, що 
в комплексі дають змогу забезпечити надійну і 
безперебійну роботу газотранспортної систе-
ми України в осінньо-зимовий період 2013—
2014 рр.», — зазначив Андрій Дацюк.

У 2014 році заплановано проведення 14 
комплексів планово-профілактичних робіт на 
газотранспортній системі України, з яких 3 комп-
лекси на газопроводах балканського напряму. 

З детальною доповіддю про стан виконан-
ня планово-профілактичних робіт газотран-
спортних компаній країн-партнерів виступив 
Олександр Москальов, керівник представ-
ництва ВАТ «Газпром експорт» в Республіці 
Болгарія. 

На зустрічі також були обговорено поточні 
питання диспетчерської взаємодії і поліпшення 
міжнародного співробітництва. 

Учасниками наради відмічено важливу роль 
проведення подібних зустрічей в забезпеченні 
надійності транзиту газу споживачам.

Андрій Хакімов (ВАТ «Газпром експорт») 
на завершення подякував всім присутнім та 
відзначив, що з кожним роком підвищуєть-
ся якість та оперативність роботи диспечтер-
ської-наради. 

У своєму виступі Андрій Хакімов висловив 
власне бачення подальшого вдосконалення 

синхронної роботи диспетчерських управлінь 
компаній-партнерів: надання попередніх гра-
фіків ремонтних робіт від компаній в можливо 
короткі терміни для завчасної обробки матеріа-
лів, підготовки і узгодження пропозицій із синх-
ронізації; надання більш детальної інформації 
про характер робіт. 

Окремо модератор подякував українським 
колегам – організаторам зустрічі. 

В організації заходу взяли активну участь 
Михайло Лінчевський (ПАТ «Газтранзит»), 
Мирослав Химко, Андрій Дацюк, Леонід 
Мельник, Юрій Закаляк, Володимир Фек, Андрій 
Романко (ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») та інші. 

По закінченню наради колегіально було 
прийнято рішення про проведення наступної 
диспетчерської зустрічі в Румунії. Нагадаємо, що 
минулого року диспетчерська нарада проходи-
ла у м. Салоніки (Греція). 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ

Отримання рекомендацій 
ВАТ «Газпром» за часовими 
періодами проведення робіт 

Підписання угоди та 
синхронізація проведення ППР

Передача інформації 
АТ «Газпром Експорт»

для подальшого інформування 
компаній-партнерів 

Проведення диспетчерської 
наради

Здійснення збору даних 
від партнерів та підготовка 

проекту графіка ППР

Проведення аналізу 
пропозицій з проведення ППР

Рис. 1. Порядок погодження та затвердження графіка ремонтних робіт на газопроводах компаній-транзитерів

Графік виконання планово-профілактичних робіт на газопроводах ужгородського напрямку
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ВИРОБНИЦТВО

Ліквідація піщаних пробок на 
свердловинах підземних сховищ газу
Розглянуто результати проведення робіт з ліквідації піщаних пробок з використанням 
колтюбінгових установок у процесі експлуатації газових свердловин на Червонопартизанському 
підземному сховищі газу

І. М. Гладкий
Мринське ВУПЗГ 

Червонопартизанське підземне сховище 
газу – одне з перших в Україні. Воно 
було створено у водоносних пластах 

середньої юри для підвищення надійності газо-
постачання північних та центральних областей 
України. З 1989 року сховище працює в цикліч-
ному режимі промислової експлуатації, що дало 
змогу довести обсяг зберігання газу до проек-
тних показників: загальний обсяг – 3 млрд м3, з 
яких 1,5 млрд м3 – активний обсяг газу. На даний 
час експлуатаційний фонд налічує 67 свердло-
вин, які використовуються для закачування та 
відбирання газу за допомогою компресорної 
станції  «Бобровницька», обладнаної сучасними 
компресорами загальною потужністю 37,8 МВт.

Так, у квітні 2012 року, вперше на 
Червонопартизанському сховищі газу, було про-
ведено роботи з ліквідації піщаних пробок на 
вибої п’яти свердловин з використанням колтю-
бінгової установки.

Характерною особливістю пластів-колекто-
рів Червонопартизанського ПСГ є те, що вони 
мають високоефективні колекторські властивос-
ті (середня проникність – 2,4-1,7 Дарсі, відкрита  
пористість 31 %, сумарна ефективна товщи-
на – 34 м), представлені слабозцементованими 
дрібнозернистими (від 1 мм до 0,01 мм і менше) 
пісками і піщанистими алевритами з незначним 
вмістом глинистого цементу. Дані властивості 
пласта-колектора вимагають суворого дотри-
мання технологічного режиму та застосування 
протипіщаних фільтрів в конструкції внутріш-
ньосвердловинного обладнання, з метою запо-
бігання руйнування привибійної зони свердло-
вини та виносу піску. 

Піщані пробки на вибої свердловин утво-
рюються за рахунок зношування протипіща-
них фільтрів. Компресорні мастила, окиси залі-

за та інгібітор гідратоутворення, потрапляючи 
на вибій свердловин, з часом просочують тіло 
піщаної пробки, сприяючи її ущільненню.

Зниження продуктивності свердловин, що 
експлуатуються з піщаною пробкою, є результа-
том зменшення площі фільтрації та збільшення 
додаткового опору, величина якого залежить 
від фільтраційних якостей пробки, фільтраційних 
параметрів пласта (анізотропії пласта), а також 
величини області перекривання пласта проб-
кою. Зниження дебіту свердловини приводить 
до зниження швидкості руху газу, що не дає 
змоги забезпечити повний винос конденсацій-
ної або пластової води з вибою і, врешті, тягне 
за собою зупинку свердловини під час відби-
рання газу. Отже, для забезпечення нормальної 
експлуатації свердловин і сховища в цілому, 

піщані пробки слід видаляти, при цьому негатив-
ний вплив на пласт повинен бути мінімальним. 
Вивчивши досвід інших газовидобувних ком-
паній, перевагу було надано методу ліквідації 
піщаних пробок з використанням колтюбінгової 
установки.

Для ліквідації піщаних пробок на вибої сверд-
ловин із застосуванням колтюбінгової установки 
було відібрано п’ять експлуатаційних свердло-
вин, наявність піщаних пробок на вибої яких 
встановлено за результатами аналізу проведе-
них геофізичних досліджень та шаблонування. 
Оскільки територія Червонопартизанського 
ПСГ являє собою сильно заболочену місцевість, 
спеціально для розташування та переміщен-
ня великогабаритного обладнання були підго-
товлені під’їздні шляхи та майданчики навколо 
свердловин.

Обладнання колтюбінгової установки (рис. 1) 
містить два всюдихідні агрегати, один з яких 
виконує операції з гнучкою трубою, а другий 
забезпечує подачу технологічної рідини та тех-
нологічну ємність 10 м3. Перший агрегат скла-
дається з котушки колони гнучких труб [1], 
монтажного пристосування [3], інжектора [4] та 
пристосування, що транспортує колону гнучких 
труб [2], панелі контролю та управління техноло-
гічними параметрами [5] колтюбінгової установ-
ки. Другий агрегат – насос для перекачування 
технологічної рідини з максимальною подачею 
30 л/с і тиском до 70 МПа.

Після розташування обладнання на свердло-
вині змонтували та провели необхідні випробу-
вання трубопроводів та елементів обладнання 
колтюбінгової установки до установки інжектора 
на фонтанну арматуру. Низ гнучкої труби облад-
нали такою компоновкою: роторно-струминна 
насадка, компоновка для приєднання вибійного 

Піщані пробки на вибої 
свердловин утворюються 
за рахунок зношування 
протипіщаних фільтрів. 
Компресорні мастила, 
окиси заліза та інгібітор 
гідратоутворення, 
потрапляючи на вибій 
свердловин, з часом 
просочують тіло піщаної 
пробки, сприяючи її 
ущільненню  
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двигуна, яка містить подвійний тарільчатий зво-
ротній клапан, гідравлічний від’єднувач, цирку-
ляційний перехідник, розривну діафрагму. Його 
з`єднали з гнучкою трубою за допомогою валь-
цевого перехідника. 

Встановили та закріпили інжектор на фон-
танну арматуру, і продовжили необхідні тести 
елементів обладнання колтюбінгової установ-
ки. Створивши необхідний тиск в гідравлічній 
системі гнучкої труби, вирівняли тиск в системі 
лубрікатор [6] та свердловині, потім повністю 
відкрили буферну [7] та корінну засувки [8] фон-
танної арматури. 

Розпочали спуск гнучкої труби, обережно 
пропускаючи компоновку низу через фон-
танну арматуру, колонну головку та підвіску 
насосно-компресорних труб, до глибини 10 м. 
Подальший спуск до голови пробки  проводили 
зі швидкістю  не більше 18 м/хв, не допускаю-
чи розвантаження колони гнучких труб більше 
0,4 т, з мінімальною подачею насосним агрега-
том (70—80 л/хв) приготованої промивальної 
рідини. У якості промивальної рідини викорис-
товувався розчин KCl з мінералізацією 25 г/л для 
запобігання набухання глинистих порід.

Застосування колтюбінгових установок зна-
чно знижує ризик забруднення навколишнього 

середовища за рахунок використання довго-
мірних безмуфтових труб. 

Після досягнення голови піщаної проб-
ки, збільшивши подачу промивальної ріди-
ни насосним агрегатом до 150 л/хв, прове-
ли розмивання та видалення піщаної пробки. 
За характером виходу промивальної рідини 
визначався режим подавання промивальної 
рідини та швидкість спуску компоновки низу 
гнучкої труби. Забезпечувалась можливість 
відбору проби оцінки кількості та характеру 
шламу в рідині, що виходить зі свердловини 
(рис. 2). Пройшли з промивкою до глибини, 
що відповідає низу піщаної пробки та промили 
свердловину до виходу на поверхню чистої 
промивальної рідини.

Після підняття компоновки гнучкої труби 
в лубрикаторі, закривши  буферну та корін-
ну засувки, вилучили компоновку низу гнучкої 
труби  з лубрикатора, очистили елементи низу 
колони від флюїдів та шламу. Після демонта-
жу та переміщення обладнання колтюбінгової 
установки,  шляхом продування проводилось 
очищення трубного простору свердловини від 
промивальної рідини та шламу. 

До та після проведення робіт з ліквідації 
піщаних пробок було проведено шаблону-
вання та газодинамічні дослідження свердло-
вин, за результатами яких зроблено висновки: 
фільтрова частина НКТ звільнена від піщаної 
пробки, продуктивність свердловин збільши-
лась в середньому приблизно на 20 %. Окрім 
очікуваних результатів робіт, відмічено інші 
переваги цього методу з ліквідації піщаних 
пробок:

– значно скорочується термін проведення 
робіт (1 свердловина – 1день);

– відсутність необхідності глушіння сверд-
ловини (промивальною рідиною заповнюєть-
ся тільки трубний простір);

– витрати газу зведено до мінімуму (непо-
трібно освоювати свердловину);

– не пошкоджується продуктивний пласт-
колектор (розмивання піщаної пробки відбу-
вається без перевищення тиску поглинання);

– підвищена безпека проведення операцій 
(відсутні витоки газу);

– більшою мірою забезпечується охорона 
навколишнього середовища. 

ВИРОБНИЦТВО

Рис. 1. Загальний вигляд колтюбінгової установки в процесі промивання піщаної 
пробки (1 – котушка з колоною гнучких труб; 2 – гнучка труба; 3 – монтажне 
пристосування; 4 – інжектор; 5 – панель контролю та управління технологічними 
параметрами; 6 – лубрікатор; 7 – буферна засувка фонтанної арматури; 8 – корінна 
засувка фонтанної арматури)

Рис. 2. Відбір проби розмитої піщаної пробки

Застосування колтюбінгових 
установок значно знижує 
ризик забруднення 
навколишнього 
середовища за рахунок 
використання довгомірних 
безмуфтових труб 
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Під час експлуатації газоперекачуваль-
них агрегатів (ГПА) на компресорній 
станції (КС) «Дашава» в умовах темпе-

ратур навколишнього середовища від +5 до 
−10 ˚С, при вологості більше 80%, у разі опадів 
у вигляді туману, дрібного дощу, мокрого снігу 
можливе обледеніння комплексного повітро-
очисного пристрою (КПОП), захисних сіток, а 
також елементів газотурбінного приводу (ГТП) 
Д-336-2. 

У процесі роботи ГПА в наведених умовах 
повинні бути справними та працювати в авто-
матичному режимі («режим СПО») дві системи 
захисту від обледеніння, а саме:

- система обігріву циклового повітря;
- система протиобледеніння (СПО) двигуна.
Розглянемо роботу цих систем окремо.
Система обігріву циклового повітря при-

значена для захисту елементів КПОП і елемен-
тів двигуна Д-336-2 від обледеніння. Захист 
здійснюється підмішуванням до робочого 
повітря невеликої кількості гарячого пові-
тря з температурою 400 °С, яке відбирається 
після 7-ої ступені компресора високого тиску 
(КВТ). Система складається з трубопроводу 
гарячого повітря із запірною і регулювальною 
арматурою, колектора, труби роздачі гарячого 
повітря, давачів і пристроїв керування. Труби 
роздачі забезпечують рівномірний розподіл 
гарячого повітря по січенню вхідного отвору 
повітрезабірної камери (ПЗК).

Подання гарячого повітря в систему обігрі-
ву здійснюється дистанційно або за командою 
системи автоматичного керування (САК) ГПА, 
яка видає сигнал на відкриття електричного 
клапана циклового повітря (КЦП), встановле-
ного на трубопроводі гарячого повітря. САК 
ГПА формує сигнал на відкриття чи закрит-

тя КЦП за заданим алгоритмом сигналів, що 
поступають від давача температури навколиш-
нього середовища і від двох давачів обледе-
ніння СО-1.

Експлуатація двигунів з постійним відбором 
повітря на КЦП має низку значних недоліків, 
а саме:

- втрата продуктивної потужності ГТП, що у 
разі максимальних об’ємів відбору газу з ПСГ 
унеможливлює транспортування необхідних 
об’ємів газу в магістральний газопровід;

- зменшення моторесурсу двигуна через 

необхідність постійно утримувати вищі від 
номінальних, оберти компресорів;

 - за рахунок утримання підвищених обер-
тів відбувається перевитрата паливного газу, 
що приводить до невиправданих економічних 
витрат.

Система проти обледеніння (СПО) двигуна 
повітряно-теплова, призначена для захисту 
від обледеніння лопаток вхідного напрямно-
го апарата (ВНА), компресора низького тиску 
(КНТ), шести стійок переднього корпуса і кока. 
Включення системи відбувається також авто-

РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ

Регламентне обслуговування 
системи захисту від обледеніння
На прикладі компресорної станції «Дашава» підтверджено практичну доцільність включення 
технічного обслуговування клапана системи протиобледеніння в перелік регламентних робіт 
по двигуну Д-336-2 

А. С. Білінський 
П. С. Макар 
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»
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РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ

Назва несправності Додаткові ознаки несправності Ймовірна причина Спосіб усунення

Не формується сигнал 
«ПВНА ввімкн»,  

або «ПВНА вимкн»

Вісь заслінки нерухома під час 
подання команди «ПВНА ввімкн», 

«ПВНА вимкн»

Відсутня напруга керування 
електромеханізмом МПК-14 

МТВ

Перевірити схему живлення.

Перевірити надійність з’єднання роз’ємів 

Відмова електромеханізму 

Перевірити справність мікровимикачів 
електромеханізму та замінити несправні

Перевірити справність редуктора 
електромеханізму, підшипників, приводу. Несправні 

елементи замінити

Замінити електромеханізм

Заклинювання осі заслінки 
у втулках 

Від’єднати електромеханізм від клапана 
ПОС, вийняти заслінку з втулок. Причиною 

заклинювання є поява еліптичності осі заслінки 
або заусенець внаслідок аеродинамічних сил, 
що діють на цю вісь, та високої температури. 

Усунути еліптичність та заусенеці. Під час збирання 
заслінка повинна рухатись вільно без «заїдань» 

та повертатись для відкриття проти годинникової 
стрілки на кут 60°

Замінити заслінку

Вісь заслінки обертається на кут 
60°

Відмова сигналізатора 
положення клапана СПО

Перевірити якість пайки контактів мікровимикача

Перевірити цілісність поводка

Замінити мікровимикач 

матично за сигналом САК ГПА або в дистан-
ційному режимі з допомогою кнопок: «піді-
грів вхідного напрямного апарата» («ПВНА»), 
«ввімкн». 

В автоматичному режимі під час появи 
повідомлення «Зона обледеніння» напруга 
живлення +27В подається на електромеха-
нізм системи СПО. При цьому електромеха-
нізм повертає заслінку клапана на відкриття і 
автоматично коло живлення знеструмлюється, 
а гаряче повітря з 3-го ступеня КВТ через від-
криту заслінку клапана СПО поступає в термо-
регулятор. У крайньому відкритому положенні 
заслінки спрацьовує сигналізатор включення 
СПО і видається повідомлення «ПВНА ввімкн» 
на моніторі диспетчера. У процесі проходжен-
ня гарячого повітря через терморегулятор 
здійснюється регулювання витрати повітря 
залежно від його температури і потік тру-
бопроводами поступає в стійки переднього 
корпуса, а також підігріває лопатки ВНА, КНТ.

Справність роботи клапана СПО також впли-
ває на потужність двигуна, його ККД, моторе-
сурс та надійність.

Детально вивчивши роботу та проаналізу-
вавши всі виходи з ладу клапана ПОС, що вини-
кали в процесі експлуатації ГПА з двигуном 
Д-336-2, пропонуємо внести технічне обслуго-
вування клапана в регламентні роботи по дви-
гуну і надаємо перелік можливих несправнос-
тей, найймовірніші причини їхнього виникнен-
ня та методи усунення, які наведено в таблиці. 

Завдяки своєчасному виконанню технічно-
го обслуговування клапана СПО на двигунах 

КС «Дашава» протягом зимового періоду 2012—
2013 рр. було забезпечено надійну роботу сис-
теми захисту від обледеніння 

Для надійної роботи СПО пропонуємо 
демонтаж та монтаж клапана виконувати згідно 
з технологічною картою. Всі несправні механіз-
ми та елементи необхідно замінювати на ті, що 
поставляються виробником.

Завдяки своєчасному виконанню технічно-
го обслуговування клапана СПО на двигунах 
КС «Дашава» протягом зимового періоду 2012—
2013 рр. було забезпечено надійну роботу сис-
теми захисту від обледеніння. 

Завдяки своєчасному 
виконанню технічного 
обслуговування клапана 
СПО на двигунах 
КС «Дашава» протягом 
зимового періоду  
2012—2013 рр. було 
забезпечено надійну 
роботу системи захисту  
від обледеніння 
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

Юрій Чумак: «Якщо щось робиш 
— роби це якісно!»
Про особливості організації заходів щодо захисту корпоративних IT-сервісів у інтерв’ю 
журналу «Трубопровідний транспорт» розповів начальник відділу внутрішнього контролю та 
інформаційних ризиків Юрій Чумак 

— Юрію Віталійовичу, розкажіть 
детальніше про функції внутрішнього 
контролю.

— Багато людей помилково розуміють 
функцію внутрішнього контролю: слово 
«контроль» збиває з пантелику. Одна з най-
поширеніших думок, що це – такий підроз-
діл підприємства, що буде «контролювати, 
чим ми займаємося». Розвінчуючи цей міф, 
для початку треба сказати, що відповідаль-
ність за досягнення ключових показників 
ефективності відповідного підрозділу під-
приємства очікуваним значенням, а також 
контроль «чим займаються співробітники», 
повністю покладається тільки на керівників 
цих підрозділів.

Щоб добре зрозуміти суть внутрішнього 
контролю та які задачі вирішує підрозділ, я 
спочатку поясню, що існує два типи діяль-
ності на підприємстві – проектна та опера-
ційна. У рамках проекту діяльність обмежена 
часовими рамками (наприклад, модернізація 
частини газопроводу «Уренгой – Помари – 

Ужгород»), а операційна діяльність – це три-
ваючий у часі та циклічний процес (напри-
клад, зняття щотижневих замірів з газороз-
подільного обладнання або нарахування 
заробітної плати).

Під час проведення аудиту проектної 
діяльності ми оцінюємо відповідність проце-
су керування проектом найкращим світовим 
практикам, повноту та якість проектної доку-
ментації, якість та склад проектної команди, 
а також відповідність результатів проектів 
поставленим цілям. За останні півроку ми 
провели аудит таких ключових проектів:

• реконструкція КС «Бар» газопроводу 
«СОЮЗ»;

• комплексна автоматизована система 
керування (КАСК) на основі програмного 
забезпечення SAP ERP;

• MES ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;
• автоматизована система контролю дер-

жавних закупівель (АСКДЗ).
За результатами аналізу вищеназваних 

проектів ми надали рекомендації щодо 

усунення ідентифікованих недоліків. Окрім 
цього, ми допомогли керівникам кількох 
проектів закрити низку недоліків, розро-
бивши відсутні важливі проектні документи. 
Виконання цих заходів, а також конт роль 
виконання наданих рекомендацій, дали 
змогу суттєво підвищити якість проектної 
документації та рівень зрілості керування 
проектом, що у підсумку дозволило (дозво-
ляє) виконати проект у задані терміни, забез-
печити високу якість кінцевого продукту із 
залученням оптимальної кількості ресурсів. 

Аудит бізнес-процесів (операційний 
аудит) ставить своєю метою ідентифікацію 
ключових ризиків (недоліків) етапів бізнес-
процесу та надання рекомендацій щодо 
їхньої мінімізації або повного усунення. 
Завдання безперервного вдосконалення 
бізнес-процесів вимагає виконання функцій 
контролю та оцінки стану бізнес-процесів 
та виконання операцій економічно, раціо-
нально та результативно. Саме ці завдання 
вирішуються у процесі проведення опера-
ційного аудиту.

Хочу повідомити, що за останні чотири 
місяці, за активної підтримки керівництва 
підприємства та керівників структурних під-
розділів, ми провели дуже важливу роботу 
щодо актуалізації звітів (відомостей, довідок, 
планів, реєстрів та інших форм), що форму-
ються на підприємстві. Під час проведення 
актуалізації із більш ніж 10 тисяч різнома-
нітних звітів залишилось 702, з яких 42 вже 
формуються в системі SAP, а 328 звітів наразі 
аналізуються експертами Управління компе-

«Ми поставили перед 
собою дуже амбітну 
ціль – підготувати 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»  
до сертифікації системи 
управління інформаційної 
безпеки на відповідність 
стандарту ISO / IEC 27001» 

На знімку: Зал Центрального диспетчерського департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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тенції КАСК, з метою подальшої автоматизації 
формування цих звітів у системі SAP.

— Чому необхідно розвивати функцію 
внутрішнього контролю?

— У 2012 році на підприємстві було у 
стислі терміни впроваджено систему SAP 
ERP. Одночасно на підприємстві проведено 
масштабну модернізацію ІТ-інфраструктури, 
а саме: збудовано центр обробки даних, 
проведено стандартизацію обладнання, 
продовжується будівництво мереж. Однак 
рівень зрілості процесів захисту ІТ-сервісів 
залишався на досить низькому рівні. Окрім 
цього, на підприємстві була відсутня функ-
ція внутрішнього контролю, яка надавала 
би керівництву незалежну оцінку стану біз-
нес-процесів та ключових проектів підпри-
ємства. Тому на початку цього року керів-
ництво підприємства прийняло рішення 
об’єднати ці дві функції в одну та створити 
відповідний підрозділ.

— На чому ґрунтується система орга-
нізації захисту ІТ-сервісів?

— Одразу хочу сказати, що захист 
ІТ-сервісів тримається на трьох китах – конфі-
денційність, цілісність та доступність інфор-
мації. Департамент ІТ, перш за все, акцентує 
увагу на підвищенні якості надання ІТ-сервісів 
(поліпшення якості зв’язку, зменшення часу 
обслуговування користувачів ІТ-систем, під-
вищення продуктивності ІТ-систем та інше). 
Однак інші завдання, а саме, захист ІТ-сервісів 
(підвищення рівня конфіденційності, ціліс-
ності та доступності інформації), відповід-
но до найкращих світових практик, повин-
ні виконуватися незалежним підрозділом 
підприємства. Ми запланували проведення 
масштабних заходів щодо захисту ІТ-сервісів, 
які містять розробку нормативних докумен-
тів, класифікацію інформаційних ресурсів, 
ідентифікацію загроз та впровадження авто-
матизованих інструментів та організаційних 
заходів, спрямованих на мінімізацію цих 
загроз до прийнятного рівня.

Але, перш за все, ми приділяємо велику 
увагу питанню навчання співробітників, які 
користуються у своїй роботі ІТ-сервісами. 
Для цього ми розробили навчальну програ-
му підвищення обізнаності у питаннях захис-
ту ІТ-сервісів та запланували на найближчий 
час проведення повномасштабного інтер-
активного навчання, яке буде проведено 
на основі системи дистанційного навчання. 
Програма включає такі ключові питання:

• парольний захист, вимоги та рекомен-
дації;

• правила безпечної роботи зі змінними 
носіями інформації;

• безпека ІТ-сервісу електронної пошти 
(правила користування, спам, листи щастя 
тощо);

• правила безпечної роботи з 
ІТ-інструментами та в мережі Інтернет;

• правила безпечної роботи в соціальних 
мережах та блогах;

• шкідливе програмне забезпечення.

Також ми поставили перед собою дуже 
амбітну ціль – підготувати ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
до сертифікації системи управління інфор-
маційної безпеки на відповідність стандарту 
ISO/IEC 27001.

— Яка різниця між внутрішнім ауди-
том та внутрішнім контролем?

— Ключова різниця між цими двома 
функціями полягає в тому, що внутрішній 
аудит як незалежний підрозділ, в рамках 
процесу аудиту, описує ідентифіковані 
ризики (недоліки), надає рекомендації щодо 
їхнього усунення або мінімізації та контро-

лює виконання цих рекомендацій. Експерти 
підрозділу внутрішнього контролю, у допо-
внення до цього, можуть бути також задіяні у 
задачах впровадження рекомендацій, спря-
мованих на мінімізацію або повне усунення 
ризиків. Також на внутрішній контроль може 
бути покладено виконання деяких задач 
проекту або навіть повноцінне керування 
проектом. Найчастіше функції внутрішньо-
го аудиту покладають на зовнішніх ауди-
торів, а саме експертів великої четвірки 
– компанії Ernst & Young, Deloitte, KPMG та 
PricewaterhouseCoopers. 

Інтерв‘ю провів Максим Білявський

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю 

На знімку: Юрій Чумак
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ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

Безпека праці на виробництві  
має стати пріоритетом кожного!
За умов стрімкого розвитку сучасних технологій, впровадження модернізованої техніки 
вкрай важливою є тема безпечної виробничої діяльності. В інтерв’ю з провідним інженером 
управління охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки Олегом Марущаком 
піднято актуальні питання охорони праці та особистої безпеки працівників у сучасних 
виробничих умовах

— Олегу Петровичу, загальновідомо, 
що убезпечення від виробного травма-
тизму є важливим чинником для керівни-
цтва будь-якого підприємства чи органі-
зації. А для такого складного виробничо-
го організму, яким є ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
й поготів. Скажіть, будь ласка, яким 
чином працівники, особливо ті, які без-
посередньо обслуговують газотран-
спортну систему, мають убезпечуватися?

— Все те, що Ви називаєте словом «убез-
печення» для нас називається «охорона 
праці». А це система правових, соціаль-
но-економічних, організаційно-технічних, 
санітарно-профілактичних заходів та засо-
бів, спрямованих на збереження здоров’я 
і працездатності людини в процесі праці. 
Простими словами – це комплекс заходів, 
що гарантує безпечну працю робітників та 
працівників підприємства, організації, до 
складу якої вони входять.

— У кожному підрозділі нашого під-
приємства обов’язково є служба або від-
повідальні особи з охорони праці, тех-
нічного нагляду та пожежної безпеки. 
Якими принципами має керуватися інже-
нер з охорони праці?

— Пріоритетом для кожної служби охо-
рони праці, технічного нагляду та пожеж-
ної безпеки є убезпечення та збереження 
здоров’я працівників Компанії шляхом запо-
бігання виробничому травматизму, профе-
сійним захворюванням, погіршенню стану 
здоров’я, хворобам, аваріям та інцидентам. 
Важливим питанням тут є також економіч-
на зацікавленість керівників і працівників 
підприємств у попереджені виробничого 
травматизму, професійним захворюванням 
і аваріям, а також проведення консультацій 
з працівниками та їхніми представниками, 
залучення працівників до участі в управ-
лінні охороною праці та промисловою без-
пекою.

Ще надзвичайно важливим пунктом є 
колегіальність в обговоренні питань охоро-
ни праці та промислової безпеки і особиста 
відповідальність інженера з охорони праці 
за прийняття рішень та їхні наслідки.

— Які проблемні та болючі питання 
виникають в процесі роботи?

— Однією з найболючіших є проблема 
травматизму працівників під час робочого 
процесу або просто перебування на тери-
торії підприємства. Це зазвичай обумовле-
но простим нехтуванням існуючих норм та 
робочих інструкцій.

Для забезпечення відповідного рівня 
безпеки праці на підприємстві передба-
чено різні ступені контролю: це, зокрема, 
перевірки стану охорони праці, під час яких 
керівники або відповідальні особи мають 
змогу побачити невідповідності з чинними 
стандартами та іноді попередити можливі 
ризики виходу з ладу устаткування і можли-
вого травмування працівників. 

— Як керівництво Компанії та зокре-
ма Ваше управління напрацьовує необ-
хідні механізми для належної охорони 
праці, промислової безпеки тощо?

— Керівництво ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» ста-
вить у пріоритетні завдання забезпечення 
належного стану охорони праці, технічного 
нагляду, пожежної безпеки через впрова-
дження організаційно-технічних заходів, 
проведення навчань та семінар-нарад для 
керівників підрозділів, інженерів і обслу-
говуючого персоналу об’єктів ГТС. Разом з 
тим відповідальними працівниками постій-
но здійснюється аналіз причин і наслідків 
травмування працівників з наступним дове-
денням цієї інформації до філій Товариства 
та їх підрозділів для уникнення подібних 
випадків у подальшому.

— Олегу Петровичу, давайте змоде-
люємо таку ситуацію: працівник доро-
гою на роботу на слизькому тротуарі 
падає і ламає ногу. Це виробничий трав-
матизм чи ні?

— Ні. Такий випадок не є виробничою 
травмою. Він кваліфікується як побутова 
травма, оскільки особа не виконувала своїх 
обов’язків як працівник. 

— Ще одна ситуація: на виробництві 
стається нещасний випадок, травмуєть-

Основним пріоритетом 
для кожної служби охо-
рони праці, технічного 
нагляду та пожеж ної 
безпеки є убезпечення 
та збереження 
здоров’я працівників 
Компанії шляхом запо-
бігання виробничому 
травматизму, профе-
сійним захворюванням, 
погіршенню стану 
здоров’я, хворобам, 
аваріям тощо
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ся працівник. Які заходи передбачені у 
такому разі?

— Коли на виробництві мав місце нещас-
ний випадок, то за результатами розслідуван-
ня комісія, що створюється у кожному кон-
кретному випадку, визначає, які заходи слід 
застосувати аби уникнути подібних випадків 
у подальшому.

— Чи компенсує Компанія шкоду, запо-
діяну працівнику, скажімо, внаслідок 
несправності обладнання?

— Кожний випадок розглядається окре-
мо. Якщо результатом травмування працівника 
стало обладнання, то з’ясовується причина цієї 
поломки, чи є безпосередня вина самого пра-
цівника, чи дотримувався він технологічного 
процесу та інструкцій по роботі з цим устатку-
вання тощо. Береться до уваги сукупність фак-
торів в цілому. Потім на основі висновку комісії 
з розслідування нещасного випадку, виявлених 
причин і наслідків Компанія може здійснити 
певні виплати в повному обсязі або частково, 
залежно від причин нещасного випадку.

— Які травми найчастіше кваліфіку-
ються як виробничі за умови, що вони 
сталися під час виконання працівником 
своїх професійних обов’язків?

— За характером пошкоджень виробничі 
травми можуть бути: механічні (удари, порізи 
тощо), термічні (опіки, обмороження, тепло-
ві удари), хімічні (опіки кислотами, лугами), 
електричні (електроудари і електроопіки), 
гострі отруєння газами.

— Олегу Петровичу, а які травми все-
таки найчастіше мають місце серед пра-
цівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»?

— Однією з найпоширеніших травм є 
травми під час пересування територією, що 
є результатом власної необережності (це, 

до речі, стосується не тільки підприємств 
Укртрансгазу). Дивно те, що такі травмування 
характерні не тільки для зими, коли ожеледи-
ця і стежки посипають піском та сіллю, а й у 
інші пори року. Ще одним поширеним видом 
травмування є пересування, особливо жінок 
на підборах, сходами. Не дотримання пра-
вил особистої безпеки в таких випадках може 
обернутися плачевним результатом.

— Крім виробничих травм ще класифі-
кують професійні захворювання праців-
ників. Охарактеризуйте, будь ласка, цю 
категорію з проекцією на нашу галузь.

— Професійним захворюванням називаєть-
ся захворювання, яке розвивається в резуль-
таті впливу на працюючого специфічних для 
даної роботи шкідливих виробничих факторів. 
Профзахворювання зазвичай виникає в резуль-

таті тривалого періоду роботи в несприятливих 
умовах і тому на відміну від травми встановити 
точно момент захворювання неможливо.

Профзахворювання може стати причиною 
втрати тимчасової непрацездатності праців-
ника, а хронічне – інколи може призвести до 
повної непрацездатності. У нашій галузі таке 
трапляється вкрай рідко, бо робочих місць, де 
є шкідливі умови праці, у нас дуже мало.

— Дякую! І на завершення — Ваші поба-
жання працівникам ПАТ«УКРТРАНСГАЗ».

— Ми усі є членами потужного вироб-
ничого комплексу, і безпека праці має стати 
пріоритетом як для керівників, так і для кож-
ного працівника зокрема. Отож, бережіть себе 
цілими та неушкодженими. Пам’ятайте – вдома 
вас чекають рідні та близькі вам люди. 

Інтерв‘ю провела Наталія Бортник
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Создание эффективных систем авто-
матического управления узла-
ми редуцирования газа (САУ УРГ), 

эксплуатируемыми на магистральных газо-
проводах (МГ), требует разработки как ана-
литических, так и численных математических 
моделей (ММ) УРГ. Такие ММ должны обеспе-
чивать синтез, апробирование и коррекцию 
законов управления основными координа-
тами УРГ.

На рис. 1 показан типичный УРГ типа 
«межсистемная перемычка» (МСП), 
используемый на МГ для восстановления 

давления газа в нитках низкого давления 
(ННД), вблизи отводов к крупным потре-
бителям, за счет перепуска газа из ниток 
высокого давления (НВД) через кран-
регулятор (КР) со специальным (регулирую-
щим) шаровым затвором (ШЗ).

Ограничим рассмотрение участками L1 
и L2 (и КР), непосредственно входящими 
в УРГ. В общем случае движение газа на 
этих участках является нестационарным и 
описывается известными уравнениями газо-
вой динамики [1]. Движение ШЗ КР, как меха-
нической системы, описывается уравнением 

Лагранжа второго рода [2]. Совокупность 
уравнений, описывающих движение ШЗ и 
транспортируемого газа, составляет исход-
ную систему уравнений УРГ типа МСП:

 ;(1)

 ;(2)

  ;(3)

Математическое моделирование 
узлов редуцирования газа
Рассмотрены математические модели для создания систем автоматического управления узлами 
редуцирования газа. Представлена схема работы аппаратно-программного имитатора УРГ, 
который позволяет в лабораторных условиях производить отладку соответствующих систем 
автоматического управления технологическими процессами 

А. В. Недвига
Ухтинский государственный технический 
университет
В. Н. Кравцов 
С. Л. Сычев 
ИТЦ ООО «Севергазпром» (г. Ухта)

 Создание систем 
автоматического 
управления узлами 
редуцирования газа 
позволит повысить 
эффективность и 
оперативность работы 
компрессорных  
станций вцелом, 
 а также создать 
благоприятные условия 
труда обслуживающиму 
персоналу 
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где pLi = fp(x, t) – давление на участке Li; ρLi = 
fρ(x, t) – плотность газа на участке Li; υLi = fυ(x,t) 
– линейная скорость газа на участке Li; ρLi υLi 
= fρυ(x, t) – массовая скорость на участке Li; c 
– скорость звука в газе; g – ускорение свобод-
ного падения; ZLi = fz(pLi

) – коэффициент отли-
чия реального газа от идеального для каж-
дого участка Li (коэффициент сжимаемости); 
α – безразмерный коэффициент, учитывающий 
характер движения транспортируемой среды; 
ξ(φ

шз
) – безразмерный коэффициент гидрав-

лического сопротивления, зависящий от угла 
закрытия φ

шз
 ШЗ КР; R – газовая постоянная; 

λ – безразмерный коэффициент гидравли-
ческого сопротивления труб; T – абсолютная 
температура газа в трубе; Wк, Wп – кинетичес-
кая и потенциальная энергии механической 
системы (МС) КР; Gi – диссипативная функция 
для МС; ki – обобщенные координаты (степени 
свободы) МС; F(ki , ki) – обобщенная внешняя 
сила, действующая на МС; N – число степеней 
свободы МС.

Уравнения (1) и (6) выражают закон сохра-
нения энергии для изотермического неста-
ционарного движения газа в трубе посто-
янного круглого сечения на участках L2 и L3 
соответственно. Уравнения (2) и (7) являются 
уравнениями неразрывности, т.е. выражают 
закон сохранения массы и характеризуют 
количественный баланс газа. Уравнения (3) 
и (8) являются уравнениями состояния тран-
спортируемого газа. Уравнение (4) определя-
ет зависимость между перепадом давления на 
КР и коэффициентом гидравлического сопро-
тивления, зависящим от угла поворота ШЗ.

Рассматривая ШЗ как тело, вращающееся 
вокруг неподвижной оси Z, (N = 1), и выбирая в 
качестве обобщенной координаты угол пово-
рота φ

шз
, уравнение (5) можем записать как

 ;(9)
Полагая все звенья системы жестки-

ми, моменты инерции постоянными, а 
также, учитывая выражение для кинетичес-
кой энергии вращающегося тела, упростим 
выражение (9) и получим

 
где J

шз
 – момент инерции ШЗ; ω

шз
 – угловая 

скорость вращения ШЗ; – обобщенная вне-
шняя сила. Для тела вращающегося вокруг 
неподвижной оси

 ;(10)
где – момент силы F

i
 относительно оси 

вращения Z. Таким образом,

 ;(11)

где M
упр

 – управляющий момент;
)(. øçòðâ f ω=Μ∑  – суммарный момент вязкого 

трения; 
∑Μ òðâ. – суммарный момент сухого трения; 

),( Η=Μ ØÇÃÄ f ϕ – гидродинамический момент 
(H – полный напор, приходящийся на ШЗ).

Согласно уравнениям (10) и (11)

 
что при учете достаточно большого зна-

чения величины J
шз

 (для полнопроходного 
ШЗ под магистральные трубы диаметром 800–
1400 мм) означает невозможность резкого 
изменения φ

шз
 и параметров газового потока 

при скачкообразном изменении управляюще-
го момента. Поэтому нужно принять, что

 

Теперь систему уравнений (1)…(8) можно 
привести к виду:

; (12)

; (13)

; (14)

; (15)

; (16)

; (17)

Рис. 1. Схема УРГ:
КС – компрессорные станции, НВД – нитки высокого давления, КР – кран-регулятор, ННД 
– нитки низкого давления, УРГ – узлы редуцирования газа.

Рис. 2. Схема работы аппаратно-
программного имитатора узла 
редуцирования газа и разрабатываемой 
САУ
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; (18)

 ; (19)

где MLi – массовый расход через УРГ.
Для практически горизонтальных газопро-

водов . Для участков УРГ без большой депрес-
сии и незначительным изменением скорости, 
инерционным членом в уравнениях (12) и (17) 
можно пренебречь и положить 

.
Учитывая, что газ движется со скоростью 

, где с – скорость звука в газе, допусти-
мо считать, что . Считая 
диаметр труб на участках L2 и L3 одинаковым, 
устанавливаем, что . Теперь систе-
ма уравнений (12) – (19) принимает вид:

; (20)

; (21)

; (22)

; (23)

Выражая из уравнений (21) и (22) линейную 
скорость и плотность соответственно, а в 
уравнении (23) коэффициент гидравлическо-
го сопротивления  через коэффициент 
расхода [3]

получаем следующую систему уравнений:

; (24)

; (25)

где Q – объемный расход через КР с ШЗ. 
Учитывая, что

 ,
и интегрируя (24)  

и (25) , после 
элементарных преобразований получаем 
систему

; (26)

; (27)

; (28)

 ; (29)
Выражения для моментов, входящих в (28), 

приведены в работах [3] и [4].
Полученная система нелинейных уравне-

ний не имеет в общем случае аналитическо-
го решения. Тем не менее, она эффективно 
решается численно (после приведения к 
относительным координатам) и может быть 
линеаризована, давая при этом линейную 
динамическую модель объекта управления, 
пригодную для расчета настроек регуляторов 
давления, углового положения и скорости 
вращения ШЗ в САУ УРГ. Результаты числен-
ного решения системы (26) – (29) согласуются 
с результатами экспериментов на реальном 
УРГ, демонстрируя ошибку моделирования, не 
превышающую 5 % для всех технологически 
доступных управляющих воздействий.

Для тестирования и апробации системы 
автоматического управления узлом реду-
цирования газа разработан аппаратно-
программный имитатор. 

Имитатор УРГ выполнен в программной 
среде Matlab, работает в реальном масштабе 
времени и производит обмен данными с сис-
темой управления посредством платы анало-
гового ввода Advantech PCI-1713 и платы ана-
логового вывода Advantech PCI-1720 (рис. 2).

Имитационная математическая модель, 
для удобства отладки и тестирования, состо-
ит из ряда подмоделей (подмодель механи-
ческой части крана-регулятора, подмодель 
газодинамических процессов, блоки ввода и 
вывода параметров) (рис. 3).

Основным достоинством аппаратно-про-
граммного имитатора является тот факт, что 
он позволяет проверить в лабораторных 
условиях (не нарушая технологический про-
цесс транспорта газа) правильность принятой 
концепции регулирования и качество ее реа-
лизации в системе управления узлом редуци-
рования газа.

Примененная, при разработке данного ими-
татора, технология моделирования в реальном 
времени динамических процессов, совмест-
но с технологией ввода/вывода аналоговых и 
дискретных сигналов, может быть использо-
вана для моделирования различных объектов 
управления, а следовательно, и для отладки 
соответствующих систем автоматического 
управления технологическими процессами.
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Рис. 3. Имитационная математическая модель в Matlab: окно индикации значений 
координат УРГ
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Оцінка ефективності функціонування 
магістральних газопроводів
Розглянуто задачу комплексного оцінювання ефективності функціонування та стану 
енергозбереження транспортування газу газотранспортною системою на рівні виробничого 
управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Проаналізовано показники роботи управління. Запропоновано 
розв’язання поставленої задачі з побудовою комплексної оцінки ефективності функціонування та 
стану енергозбереження на основі фактичних показників роботи управлінь

Б. С. Ільченко
докт. техн. наук
Харківський національний 
університет міського господарства
І. О. Прищепо
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
І. С. Івасютяк
НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»

Зростання ефективності функціону-
вання та розвиток енергозбережен-
ня у газотранспортній системі (ГТС) 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є необхідною умовою 
подальшого існування газотранспортної 
галузі України. Оптимізація керування техно-
логічними процесами перекачування газу, 
модернізація обладнання, спеціалізовані роз-
робки, спрямовані на економію енергоресур-
сів, оптимізація технічного обслуговування і 
ремонту та інші заходи підвищення ефектив-
ності функціонування підрозділів та об’єктів 
ГТС є вельми затратними. Обґрунтування 
цих заходів передбачає необхідність досто-
вірного та повного оцінювання роботи під-
розділів та об’єктів ГТС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 
Серед іншого у цього напрямку було постав-
лено задачу дослідження показників роботи 
лінійних виробничих управлінь магістраль-
них газопроводів (ЛВУ МГ) та виробничих 
управлінь підземного зберігання газу (ВУ ПЗГ) 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з розробленням процеду-
ри оцінювання ефективності функціонування 
управлінь як інструменту аналізу ефективності 
та енергозбереження ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ. 

Задачу комплексного оцінюван-
ня ефективності роботи ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у цілому на основі набору 
показників роботи  управління можна сфор-
мулювати таким чином: необхідно виконати 
розрахунок комплексних оцінок для n одно-
типних об’єктів (управлінь) X={x

1
, x

2
, x

3
,… x

n
}, 

кожен з яких можна асоціювати з вектором 
показників K={k

1
, k

2
, k

3
,… k

m
} – локальних кри-

теріїв, значення яких є частковими нерівно-

значними оцінками об’єкта. За отриманою 
комплексною оцінкою може бути виконане 
ранжування об’єктів. Ранжування у цій поста-
новці встановлено як класифікацію об’єктів у 
певній послідовності (спадання чи зростання 
значення комплексної оцінки), визначення 
місця об’єкта у цьому ряду [1].

Локальні критерії формуються на осно-
ві наявних показників об’єктів. Локальність 
критеріїв означає, що вони відображають 
один або групу споріднених показників. 
Нерівнозначність критеріїв означає, що вони 
по-різному впливають на комплексну оцінку 
об’єкта.

Математична постановка задачі комплек-
сного оцінювання:

Дано:  
вектор n однорідних об’єктів 
x={x

1
, x

2
, x

3
,… x

n
}

вектор m локальних критеріїв 
k={k

1
, k

2
, k

3
,… k

m
}

матриця значень локальних критеріїв K
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Задача:  побудувати оператор F згортання 
матриці локальних критеріїв К у вектор оцінок 
z={z

1
, z

2
, z

3
,… z

n
}, тобто отримання вектору 

комплексних оцінок z:

F(x,k, K)  z (1)
Задача комплексного оцінювання та ран-

жування об’єктів на основі значень локальних 
критеріїв має такі особливості: 

- задача є багатокритеріальною; 
- кількість показників, на основі яких фор-

муються локальні критерії, з часом може збіль-
шитися; 

- локальні критерії нерівнозначні, мають 
різний вплив на комплексну оцінку та ранжу-
вання об’єктів. 

Процедура оцінювання ефективності 
роботи управлінь повинна:

– включати комплекс різнорідних показни-
ків технічного стану, ефективності та економіч-
ності роботи ЛВУ УМГ та ВУ ПЗГ;

– забезпечувати ранжування управлінь:
– за абсолютним значенням комплексної 

оцінки, що відображає ефективність роботи;
– за зміною значення комплексної оцінки 

у часі; 
– бути придатною для комп’ютерної реалі-

зації з використанням таких засобів, як елек-
тронні  таблиці, бази даних та для розробки на 
її основі комп’ютерної програми.

Після аналізу постановки задачі було 
визначено такі кроки її розв’язання:

- визначення переліку об’єктів ранжування; 
- визначення множини показників, що 

характеризують об’єкти ранжування; 
- відбір показників, за якими буде здій-

снюватися ранжування об’єктів. При цьому 
рекомендується включати не більше одного 
показника з групи подібних показників;

- формування набору значень показників;
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- визначення значень локальних критеріїв 
на основі значень показників (нормалізація);

- визначення кількісної оцінки важливості 
кожного з локальних критеріїв;

- вибір вирішального правила для багато-
критеріального комплексного оцінювання – 
побудова оператора F (1); 

- розрахунок комплексних оцінок об’єктів;
- ранжування об’єктів за величиною комп-

лексної оцінки.
Основною операцією процедури є згор-

тання вектора значень локальних критеріїв у 
глобальний критерій – комплексну оцінку [2].

Показники надійності ГПА: коефіцієнт 
готовності; коефіцієнт технічного використан-
ня; час роботи до відмови; потік відмов; час 
відновлення; відносний час у роботі; залиш-
ковий  ресурс нагнітачів; залишковий  ресурс 
двигунів.

Наявний набір різнорідних показників тех-
нічного стану, ефективності та економічності 
можуть бути задіяні у процедурі комплексного 
оцінювання стану та роботи ЛВУ МГ та ВУПЗГ.

Усі ці показники є кількісними та локаль-
ними за інформативністю, оскільки кожен 
з показників відображає лише одну окре-
му характеристику. Деякі показники, такі як 
питомі технічні витрати, питомі виробничо-
технологічні витрати ВТВ, обсяг економії ПЕР, 
відносна економія ПЕР, застосовані для усіх 
ЛВУ МГ, інші, що стосуються ГПА, − лише для 
тих ЛВУ МГ, у складі яких є компресорні станції.

Аналіз переліку показників показує, що 
деякі показники  дублюють один одного, не 
даючи додаткової інформації. Через це зрос-
тає шанс прийняти помилкове рішення – адже 
кілька локальних критеріїв, сформованих 
на основі показників, що несуть в собі по 
суті одне і теж, значно сильніше впливають 
на комплексну оцінку. Щоб цього уникнути, 
показники-дублікати не були включені у фор-
мулу комплексної оцінки ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ. У 
табл. 1, де представлено показники роботи 
управлінь, для зайвих показників вказано про-
черк замість вагового коефіцієнта. 

Час роботи до відмови і потік відмов є 
повними дублікатами за інформацією, оскіль-
ки потік відмов є зворотною величиною до 
часу роботи до відмови. 

Питомі виробничо-технологічні витрати 
(ВТВ) є сумою витрат паливного газу і питомих 

технологічних витрат. Інформативність ВТВ не 
вище, ніж у складових, тому ВТВ можна виклю-
чити з переліку локальних критеріїв.

 Замість показників, зведених по управ-
лінню, нормативного та фактичного коефіці-
єнтів корисної дії (ККД) газоперекачувально-
го обладнання було вирішено використати у 
якості локального критерію співвідношення 
цих показників як оцінку ефективності вико-
ристання газоперекачувального обладнан-
ня.

На основі фактичних показників формують 
локальні критерії:

— знаходять показники, які б адекватно 
визначали характеристики фактора;

— установлюють інтервали допустимих 
коливань показників;

— виконують нормалізацію показників  
(зведення до одного числового показника 
бажано у інтервалі 0...1 бажано з рівномірною 
шкалою )

— визначають значимість показників;

Таблиця 1 
Фактичні показники роботи ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Категорія Показник Нормованість

Ефективність 
експлуатації  
(10-бальна 
шкала)

Примітки

Показники 
надійності

Коефіцієнт  готовності норм. 3
Коефіцієнт технічного 
використання норм. 4

Час роботи до відмови ненорм. - Дублюється 
потоком відмов

Потік відмов норм. 3
Час відновлення ненорм. 3
Відносний час в роботі норм. 2
Залишковий ресурс 
нагнітача норм. 1

Залишковий ресурс 
двигуна норм. 1

Питома витрата 
паливного газу ненорм. 10

Питомі технологічні 
витрати ненорм. 5

Питомі ВТВ (Питома 
витрата паливного газу 
+ Питомі технологічні 
витрати)

ненорм. -

дублюється  
витратами 
паливного газу і 
технологічними 
витратами

Коефіцієнт завантаження норм. 3
Фактичний ККД норм. -
Нормативний ККД норм. -

Фактичний ККД/ 
Нормативний ККД норм. 3

заміняє фактичний 
та нормативний 
ККД 

Економія
Обсяг економії ПЕР ненорм. 5
Відношення економії  
ПЕР до обсягу ВТВ ненорм. 7

Таблиця 2 
Приклад вхідних даних та результатів комплексного оцінювання 

№ 
управління Ранг Коеф. 

готовності
Коеф. техн. 

використання
Час до 

відмови Потік відмов Час 
відновлення

Відносний час 
у роботі

Залишковий ресурс 
нагнітача

6 32.701 0.9961 0.8156 8616 0.000116 0.000184 0.4215 0.2035
2 31.705 1 0.6534 5052 0.000198 0 0.0911 0.9984
4 30.27 0.9266 0.4499 1756 0.000569 0.003311 0.1671 0.6168
1 29.875 0.9993 0.0429 2748 0.000364 0.000012 0.033 0.9946
9 29.647 1 0.8502 0 0 0 0.08 1
8 29.45 1 0.1954 0 0 0 0.1384 0.7124
7 29.419 0.9118 0.6041 45408 0.000022 0.010445 0.108 0.8924
3 28.765 0.6655 0.209 129 0.007741 0.000824 0.0557 0.9401
5 28.23 0.791 0.5466 0 0 0 0.1471 1
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— обчислюють ці показники;
— формують одну скалярну числову оцін-

ку на основі значень критеріїв.
Дані локальні показники можуть бути 

використані для побудови комплексної оцін-
ки – інтегрального критерію у вигляді добут-
ку безрозмірних нормалізованих показників 
або зваженої суми показників, коли вага відо-
бражає значимість критерію. Подібні операції 
називаються згортанням критеріїв. Для проце-
дури оцінювання функціонування виробничих 
управлінь було вибрано метод зваженої суми 
показників, як більш стабільний, менш чутли-
вий до похибок значень локальних критеріїв.

Для використання відібраних показників 
у якості набору локальних критеріїв було 
проведено оцінювання вагових коефіцієнтів, 
необхідних для розрахунку комплексної чис-
лової оцінки методом  зваженої суми показ-
ників. 

У табл. 1 представлено перелік показників 
роботи ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ з попередньою оцін-
кою значимості за десятибальною шкалою, 
що будуть використані як вагові коефіцієнти 
для розрахунку комплексних оцінок підсу-
мовуванням у якості глобального критерію 
ефективності роботи управління.

Процедура оцінювання вагових коефіці-
єнтів полягала в тому, що кожному критерію 
спочатку призначався середній ваговий кое-
фіцієнт 5. Після цього  показники попарно 
порівнюються за мірою впливу на глобальний 
критерій зі зміною вагових коефіцієнтів.

Основним показником роботи ЛВУ МГ та 
ВУПЗГ з нагнітачами, що працюють на при-
родному газі є ефективність використання 
паливного газу, тому цьому показникові була 
установлена найбільша вага.

Передбачається, що вагові коефіцієнти 
будуть мінятися за результатами практичного 
застосування процедури комплексного оці-
нювання та ранжування управлінь за ефектив-
ністю функціонування.

Нормалізація показників, тобто зведення 
значення локального критерію до числа у 
інтервалі 0...1 з рівномірною шкалою, викону-
ється у процедурі комплексного оцінювання 
ефективності роботи управлінь за двома фор-
мулами, залежно від характеру показника.

У випадку, коли більшому значенню кіль-
кісного показника відповідає значення кри-

терію «краще» і більше значення комплек-
сної оцінки, а меншому значенню показника 
– значення критерію «гірше» і менше значення 
комплексної оцінки, нормалізація показників 
виконується за такою формулою: 
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i
 з 

наявних даних.
У протилежному випадку, коли більшому 

значенню кількісного показника відповідає 
значення критерія «гірше» і менше значен-
ня комплексної оцінки, а меншому значенню 
показника – значення критерія «краще» і біль-
ше значення комплексної оцінки,  нормаліза-
ція показників виконується так: 
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Розрахунок комплексних оцінок викону-

ється для набору підготовлених нормалізова-
них даних за календарний період для кожного 
управління за формулою зваженої суми

K
j
 = ∑a

i
k’

ij
 , (4)

де K
j
 – j-те значення глобального критерію 

– комплексної оцінки управління за j-м набо-
ром значень локальних критеріїв;

a
i
 – вага значення i-го локального критерію 

у комплексній оцінці.
Розрахунок оцінювання ефективності ЛВУ 

МГ з ГПА з газотурбінними приводами та ВУ 
ПЗГ було виконано із використанням наяв-
них помісячних даних за останні два роки. 
Для цього було відібрано значення показ-
ників роботи управлінь згідно з переліком 
у табл. 1.

Для виконання розрахунку було розробле-
но програму на мові Visual FoxPro. Програма 
реалізує такі кроки процедури оцінювання 
ефективності ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ: 

- вибірка помісячних даних з БД за два 
роки;

- нормалізація даних;
- розрахунок комплексних оцінок;

- ранжування даних за величиною комп-
лексної оцінки;

- відображення результатів у табличній 
формі.

Результати розрахунку для виробничих 
управлінь одного з УМГ за один місяць пред-
ставлено у табл. 2. 

 Висновки
За результатами розрахунку можна зроби-

ти висновок, що формалізована  процедура: 
– виконує свою основну функцію – для 

кожного управління, для якого наявні необ-
хідні дані, формується комплексна оцінка, 
за величиною якої виконується ранжування 
управлінь, визначається перелік управлінь, що 
потребують заходів з підвищення енергоефек-
тивності та економічності;

– чутлива до повноти вхідної інформації, 
тому основною проблемою застосування про-
цедури може стати нестача даних.

Продовження розвитку формалізова-
ної процедури комплексного оцінювання 
ефективності роботи ЛВУ МГ та ВУ ПЗГ ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» можливе у таких напрямках:

– розширення переліку показників, що 
використовуються для комплексного оціню-
вання;

– доопрацювання спеціалізованих версій 
процедури розрахунку комплексної оцінки 
ефективності роботи управлінь залежно від 
категорії управління: ЛВУ МГ з ГПА з електро- 
чи газотурбінним приводом, ЛВУ МГ без ГПА та 
ВУ ПЗГ з врахуванням специфічних додаткових 
показників роботи управлінь;

– заміна зваженої суми показників, що 
включає експертні оцінки значимості локаль-
них критеріїв, на економічний розрахунок, 
що ґрунтується на ціні газу та вартості витрат, 
пов’язаних з технічним станом обладнання.  
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Таблиця 2 

Залишковий 
ресурс двигуна

Питома витрата 
паливного газу

Питомі технічні 
витрати Питомі ВТВ Коеф. 

завантаження Фактичний ККД Нормативний 
ККД Співвідношення ККД

0.0914 0 0 0 0.887 0.1779 0.1756 1.013

0.7765 26.23 8.66 34.9 0.812 0.1971 0.1845 1.068
0.8679 56.02 11.85 67.87 0.949 0.1708 0.1916 0.891
0.2256 0 0 0 0.806 0.2025 0.1795 1.128
0.1269 0 0 0 0.507 0 0 0
0.4932 16.24 5.16 21.4 0.706 0.102 0.1365 0.747
0.0674 15.32 1.72 17.04 0.6235 0.1495 0.1841 0.812
0.9197 0.62 0.66 1.27 0.7765 0.163 0.2004 0.813
0.4514 0 0 0 0.409 0 0 0
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Оцінювання технічного стану 
газоперекачувальних агрегатів
Розроблено прогресивний спосіб оцінювання функціонально-технічного стану 
газоперекачувальних агрегатів за даними штатних вимірювань

Б. С. Ільченко
докт. техн. наук
О. О. Прищепо
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Нині фактичні характеристики ГПА 
визначаються в результаті проведен-
ня теплотехнічних випробувань газо-

турбінних газоперекачувальних агрегатів (ГПА). 
В Україні вони регламентується ДСТ 20440-75 
«Установки газотурбінні. Методи випробувань» і 
відповідними інструкціями з визначення техніч-
ного стану елементів ГПА. Більшість інструкцій, 
аналогічно ДСТ 20440-75, видані більше ніж 25 
років тому. Введений в дію у 2002 році СТП 
320.30019801.056-2002 «Комплексні обстеження 
надземного механічного технологічного облад-
нання компресорних станцій магістральних 
газопроводів» у частині теплотехнічних випро-
бувань ГПА повністю базується на зазначених 
нормативних документах і не містить нових роз-
робок. Для вирішення задачі істотного підвищен-
ня ефективності експлуатації газоперекачуваль-
ного обладнання потрібні значення точності і 
вірогідності обумовлених показників і характе-
ристик ГПА, які є вищими, ніж можуть забезпечи-
ти ці нормативні документи. Розглядаючи мож-
ливість запозичення міжнародних стандартів у 
частині випробувань ГПА слід зазначити, що з 
низки причин (відсутність вимірів потужності 
газотурбінної установки (ГТУ) на валові силової 
турбіни, вимірів обсягів компримованого газу 
відцентровим нагнітачем (ВЦН) тощо), безпо-
середнє використання відповідних стандартів 
ISO 2314 1989, ISO 3977-2, -9 1997, ISO 5389 1992 
як ДСТУ або Стандарту організацій України (СОУ) 
під час випробування турбокомпресорів і газо-
вих турбін є неможливим. 

Застосування використовуваних у Росії 
«Методичних вказівок з проведення теплотех-
нічних і газодинамічних розрахунків під час 
випробувань газотурбінних газоперекачуваль-
них агрегатів» (ВНІІГАЗ, 1999 р.) також не вирішує 
проблеми підвищення точності і вірогідності 
результатів випробувань ГПА. Зокрема, не вирі-

шеною є проблема визначення обсягів компри-
мованого ВЦН газу, а, отже, визначення потуж-
ності ВЦН і ГТУ з похибкою 3–4 %. Крім того, 
у «Методичних вказівках...» відсутні інтегральні 
оцінки точності обчислення всіх теплотехнічних 
показників ВЦН і ГТУ, також відсутні вимоги до 
умов проведення випробувань, не передбаче-
но статистичного аналізу вхідної вимірюваної 
інформації й оброблення результатів обчислен-
ня, виходячи з досягнення необхідного рівня 
вірогідності показників.

Тому досить актуальною є проблема роз-
робки оновленого стандарту й інструкцій з про-
ведення теплотехнічних випробувань ГПА. 

На основі розробленої методології та комп-
лексів програм пропонується нова технологія 

визначення фактичних (з урахуванням зносу 
обладнання) паливно-експлуатаційних харак-
теристик газоперекачувального обладнання 
замість теперішньої, що базується на проведенні 
періодичних теплотехнічних випробувань.

Суть нової технології можна коротко подати 
так:

1. Фактичні характеристики і параметри ГПА 
визначаються шляхом обчислення зсуву в бага-
топараметричному просторі станів, що обумов-
люються вимірюваними параметрами фактич-
них характеристик щодо паспортних відповідно 
до значень узагальнених нормованих дефектів 
проточних частин ВЦН і ГТУ різних видів.

Види узагальнених дефектів ВЦН і ГТУ вияв-
ляються шляхом мінімізації середньоквадратич-
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них відхилень значень узагальнених дефектів за 
серіями вимірів, що містять дані про параметри 
агрегатних і цехових автоматик від початку між-
ремонтного періоду.

2. Для розрахунків за пропонованою мето-
дологією використовується тільки штатно вимі-
рювана інформація і вже існуючі системи збору 
і передачі даних. Періодичність передачі інфор-
мації – один раз за добу. Використовується також 
наявна ретроспектива вихідних даних за останні 
п’ять років по кожному агрегату.

3. У результаті по кожному ГПА газотран-
спортної системи визначаються: фактичні роз-
хідно-напірна характеристика, характеристика 
потужності і ККД-характеристика ВЦН, коефіці-
єнти технічного стану ВЦН за потужністю і КПД. 
Середня похибка визначення фактичних харак-
теристик становить: за наведеною мірою стис-
кання – 0,8, %, за політропним ККД – 2,5–3,5 %, за 
потужністю ВЦН – 2,0 %. 

Періодичність відновлення фактичних харак-
теристик ВЦН становить три місяці. Може бути 
досягнуто періодичності відновлення характе-
ристик – один раз на місяць по всьому парку 
ГПА ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

4. Передбачаються періодичні контрольні 
випробовування ГПА за ДСТ 20440-75 з подаль-
шим обробленням вимірів за «Методикою 
визначення витрати компримованого газу ВЦН 
ГПА під час проведення теплотехнічних випро-
бовувань», затвердженої 25.12.2006, вибірково 
5–7 разів протягом року для підтвердження 
вірогідності одержуваних характеристик.

Інформація про фактичні характеристики 
ГПА є основою для визначення всієї необхід-
ної номенклатури використання коефіцієнтів 
технічного стану ВЦН і ГТУ. Фактичні характе-
ристики і коефіцієнти технічного стану ГПА 
характеризують його функціонально-техніч-
ний стан.

Функціонально-технічний стан експлуатова-
ного парку ГПА визначається на рівнях УМГ, 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» і використовується для іден-
тифікації і планування режимів роботи газотран-
спортної системи, економічно обґрунтованого 
плану ремонтних робіт і реновації устаткування. 

На їхній основі здійснюється нормування, аналіз 
і облік витрати природного газу на виробничо-
технологічні потреби. 

На рівні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на основі обчис-
лених значень ФТС визначаються інтегральні 
питомі показники ефективності роботи КС, ЛВУ, 
УМГ і в цілому ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за необхідні 
періоди часу.

Фактичні характеристики ГПА й інформація 
про поточні вимірювані параметри ВЦН і ГТУ 
використовуються для визначення всього пере-
ліку режимних параметрів (у тому числі комер-
ційної продуктивності, ККД ВЦН, ефективної 
потужності і ККД ГТУ), а також для визначення 
необхідної сукупності питомих енергетичних 
показників ефективності роботи кожного окре-
мого агрегату, КЦ, ЛВУ і УМГ.

Режимні параметри ГПА обчислюються на 
рівні ЛПУ, і разом з поточною інформацією сис-
теми обліку витрати паливного газу використо-
вуються для вирішення таких завдань: 

- оперативного контролю параметрів тех-
нологічних процесів КС (КЦ) на відповідність 
нормованим витратам паливного газу; 

- нормування витрат паливного газу від-
повідно до чинних нормативних документів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з обліком фактичного функ-
ціонально-технічного стану ГПА КС (КЦ) і визна-
чення відхилення фактичних витрат паливного 
газу від розрахованих; 

- видачі оперативних повідомлень у випадку 
граничних відхилень фактичних витрат від нор-
мованих;

- розрахунку комплексу показників ефектив-
ності роботи ГПА КС (КЦ) і видачі оперативної 
інформації з недопущення втрат або неефектив-
ного використання паливного газу;

- визначення ефективного керування техно-
логічними режимами КЦ і технічного обслугову-
вання ГПА на основі його фактичного функціо-
нально-технічного стану; 

- забезпечення ситуаційного аналізу ефек-
тивності експлуатації ГПА КС (КЦ) за заданим 
персоналом технологічним режимом КЦ.

Під моніторингом розуміється вирішення 
задач оперативного визначення, збереження і 
відновлення за заданою періодичністю фактич-
них характеристик і фактичних значень коефіці-
єнтів технічного стану ВЦН і ГТУ експлуатовано-
го в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» парку ГПА.

Результати моніторингу використовуються 
для вирішення таких завдань:

- порівняльного аналізу питомих енергетич-
них витрат на виконувані роботи під час тран-
спортування газу за різними типами ВЦН, ГТУ, 
ГПА;

- порівняльного аналізу енергетичної ефек-
тивності роботи КС з однотипними/різнотип-
ними ГПА;

- порівняльного аналізу енергетичної ефек-
тивності роботи КС із різними схемами підклю-
чення ГПА в КЦ;

- порівняльного аналізу енергетичної ефек-
тивності роботи УМГ;

планування норм енерговитрат по галузі на 
транспорт газу.

На основі порівняльного аналізу розробля-
ються рекомендації з підвищення енергетич-
ної ефективності роботи енергообладнання 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
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/ Беккер М.В., Ільченко Б.С., Прищепо О.О., 
Ізмалков Б.І. // Нафтова і газова промисло-
вість, 2004. – № 2. – С. 45–46. 

НАУКА

Інформація про фактичні 
характеристики 
ГПА є основою для 
визначення всієї 
необхідної номенклатури 
використання коефіцієнтів 
технічного стану ВЦН і ГТУ. 
Фактичні характеристики 
і коефіцієнти технічного 
стану ГПА характеризують 
його функціонально-
технічний стан
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У витоків розробки Автоматизованої 
системи оперативно-диспетчерського 
керування (АСОДК) газотранспортної 

системи (ГТС) України стояли Ю. Г. Курманов, 
Б. Р. Ліхтенштейн, Л. Г. Золотарьов (1940—
2010), І. Г. Олійник, Ю. Л. Cушкін (1954—2001), 
Ю. Г. Плющ. Уже тоді характерними рисами 
програмних комплексів (ПК) диспетчерсько-
го обліку, контролювання, аналізування, а 
також оптимізації і планування технологічних 
режимів транспортування газу були багато-
функційність і системний підхід (єдина мате-
матична модель, єдиний інформаційний про-
стір).

Технічне управління Мінгазпрому СРСР 
затвердило комплекс задач оптимізації 
і планування технологічних режимів тран-
спортування газу, розроблений під керівни-
цтвом Б. Р. Ліхтенштейна, як типові проектні 
рішення для впровадження та експлуатації 
на всіх газотранспортних підприємствах 
єдиної системи газопостачання Радянського 
Союзу, зокрема його було впроваджено у 
ВО «Укргазпром».

Розробляючи програмні комплекси, 
інститут тісно співпрацював з висококвалі-
фікованими фахівцями крупних газотран-
спортних підприємств колишнього Союзу, 
зокрема з: В. О. Мурченком (Укргазпром), 
В. Г. Старовойтовим (Тюменьтрансгаз), 
В .  С .  Панкратовим (Мострансгаз) , 
П. Х. Калехманом (Оренбургтрансгаз), 
В.  Н.  Черкаським (Сургу ттрансгаз) , 
Р. Я. Берманом (Союзгазавтоматика), 
М. П. Химком (Львівтрансгаз), Ю. М. Ступою, 
О. І. Мамоновим (Київтрансгаз) та ін.

З появою на початку 90-х років високо-
ефективних персональних комп’ютерів в 
інституті розпочато роботи зі створення бага-
торівневої АСОДК ГТС України. Організовано 

спеціалізований підрозділ, керівником якого 
призначено Л. Г. Золотарьова – талановитого 
фахівця і керівника. Відділ постійно поповню-
вався молодими перспективними спеціаліс-
тами, такими як О. Г. Поляшенко, Ю. В. Ігнатова, 
М. І. Фіногенов, О. О. Гей, В. В. Черпаков, 
Є. М. Павлецов, потім Є. М. Новаков, І. В. Чумало, 
І. В. Скубак, Р. О. Матвійчук.

У 1996 р. інститут НДПІАСУтрансгаз роз-
робив «Концепцію створення багаторівневої 
єдиної інформаційної системи оперативно-
диспетчерського керування магістральними 
газопроводами України», яка стала базою для 
розробляння АСОДК усіх рівнів.

Відповідно до «Концепції…» АСОДК муси-
ла забезпечувати збирання, обробляння й 
подавання оперативної інформації, а також 
розв’язування розрахункових задач і комп-
лексів, результати яких використовуватимуть-
ся для приймання диспетчерських рішень. 
До них належать календарне й оперативне 
планування режимів роботи магістральних 
газопроводів (МГ), балансування потоків газу, 
облік надходження і розподіляння газу, аналі-
зування роботи магістральних газопроводів, 
промислів, ПСГ тощо. У «Концепції…» викладе-
но загальні вимоги, що охоплюють структуру й 
архітектуру системи, апаратну і програмну 

Розвиток систем диспетчерського 
управління ГТС
Автоматизована система оперативно-диспетчерського керування газотранспортною системою 
України є стрижнем функціювання ГТС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Роботи з її створювання розпочато 
1973 року в НДПІАСУтрансгаз (1971—2007 рр.)

Є. М. Новаков
Управління «Укргазтехзв’язок»
І. Г. Олійник
С. В. Дістрянов 
Інститут транспорту газу
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платформи, систему керування базою даних, 
дотримуючись яких можливо одночасно роз-
робляти системи керування і збирати інфор-
мацію для кожного з рівнів диспетчерського 
керування різними організаціями:

- структура повинна охоплювати три рівні 
оперативно-диспетчерського керування – 
Об’єднане диспетчерське управління (ОДУ), 
управління магістральних газопроводів (УМГ), 
лінійно-виробниче управління магістральних 
газопроводів (ЛВУМГ). Система керування 
на рівні ЛВУМГ має бути пов’язана з відпо-
відними системами станційного, цехового й 
агрегатного рівнів, а за допомогою систем 
телемеханіки і передавання даних керувати 
об’єктами лінійної частини МГ і одержувати 
інформацію про її стан;

- для керування базами даних було обрано 
СКБД Oracle, що забезпечує надійний захист 
та відновлення інформації і можливість робо-
ти в багатокористувацькому режимі;

- у системі використано технологію «клієнт 
– сервер»;

- зв’язок між рівнями керування здійсню-
ють телекомунікаційні системи, що викорис-
товують відповідні канали зв’язку. На той 
час канали зв’язку працювали нестабільно і 
мали низьку пропускну здатність, що значною 
мірою впливало на вибір технічних рішень 
щодо забезпечення передавання оператив-
них даних між рівнями керування.

Унаслідок тісної співпраці фахівців 
НДПІАСУтрансгаз, ОДУ та ІОЦ ДК «Укртрансгаз» 
у 1997 році АСОДК упроваджено в промисло-
ву експлуатацію в ОДУ ДК «Укртрансгаз».

У 1999 р. колектив розробників бага-
торівневої автоматизованої інформаційної 

системи оперативно-диспетчерського керу-
вання МГ України нагороджено премією 
Української нафтогазової академії за науко-
во-технічну розробку, впровадження якої 
у нафтогазовому комплексі України дало 
значний народногосподарський ефект, а в 
2001 р. він отримав перше місце в конкурсі 
«Лідер паливно-енергетичного комплексу 
України».

У процесі експлуатування АСОДК ОДУ 
постійно вдосконалювали нарощуван-
ням функційних і сервісних можливостей. 
Зокрема, на базі даних АСОДК ОДУ впрова-
джено програмно-обчислювальний комп-
лекс аналізування та оцінювання ефектив-
ності експлуатаційних режимів ГТС, створе-
ний для моделювання і оптимізації режимів 
роботи ГТС, що є обов’язковим компонентом 
сучасних систем диспетчерського і техноло-
гічного керування. Програмний комплекс 

створив талановитий учений і фахівець 
Ю. Л. Сушкін, один із основних розробників 
«Концепції…». Результати роботи комплексу 
дають змогу визначати резерви росту про-
дуктивності ГТС, знизити енерговитрати, а 
також ці результати можна використовува-
ти для планування реконструкції газотран-
спортних об’єктів та розробляння галузевих 
програм енергоощадження. 

Наступним етапом роботи було відпра-
цювання технічних рішень, розробляння 
та впровадження АСОДК для рівнів УМГ та 
ЛВУМГ на об’єктах УМГ «Прикарпаттрансгаз» 
і «Київтрансгаз», а потім – «Харківтрансгаз». У 
1997—1998 рр. упроваджено в промислову 
експлуатацію АСОДК УМГ «Прикарпаттрансгаз» 
і всіх підлеглих ЛВУМГ, а в 2005 р. – 
УМГ «Харківтрансгаз» і всіх підлеглих ЛВУМГ. 
Ці системи і сьогодні успішно експлуатують, 
розвивають і удосконалюють. 

Рис. 1. Розрахунок оперативного балансу газу

Рис. 2. Крановий журнал

Протягом 2008—2012 рр. 
фахівці Інституту транспорту 
газу розробляли та 
впроваджували новий 
програмний комплекс 
«Обліково-аналітична 
система газотранспортного 
підприємства», який 
став оновленою 
версією комплексу 
програм реалізації 
задач диспетчерського 
керування ГТС. Крім того, ПК 
створювали з урахуванням 
можливості розширення 
переліку задач, потрібних 
диспетчерським службам 
різних рівнів керування
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У зв’язку зі створенням Інституту тран-
спорту газу на базі НДПІАСУтрансгаз ці робо-
ти продовжено в новому інституті.

Протягом 2008—2012 рр. фахівці Інституту 
транспорту газу розробляли та впроваджува-
ли новий програмний комплекс «Обліково-
аналітична система газотранспортного під-
приємства», який по суті став оновленою 
версією комплексу програм реалізації задач 
диспетчерського керування ГТС. Крім того, ПК 
створювали з урахуванням можливості роз-
ширення переліку задач, потрібних диспет-
черським службам різних рівнів керування.

Особливостями реалізації є:
- ведення централізованої бази даних, 

можливість інформаційної інтеграції з наяв-
ними БД Oracle;

- програмний інтерфейс для інтеграції з 
системою комерційного обліку газу Ask;

- технологія «клієнт – сервер», функцію-
вання клієнтського програмного забезпечен-
ня (ПЗ) без клієнта Oracle;

- незалежність клієнтського ПЗ від струк-
тури БД;

- можливість конструювати різноманітні 
форми документів, відображати дані у різних 
часових розрізах тощо;

- можливість реалізувати та налаштовува-
ти різноманітні розрахункові функції;

- експортуваня даних до Excel, застосу-
вання шаблонів Excel для формування звітів 
будь-якої складності;

- можливість розвитку системи.
Нині ПК застосовують для таких задач:
- розрахунок оперативного балансу газу 

підрозділів УМГ «Прикарпаттрансгаз» (рис. 1);
- розрахунок товаротранспортної роботи 

УМГ «Київтрансгаз», «Харківтрансгаз»;
- ведення журналу диспетчера;
- ведення кранового журналу (рис. 2), 

журналу роботи ГПА УМГ «Харківтрансгаз», 
«Київтрансгаз».

Широкі функційні можливості (реалізація 
журналів подій спільно з базовими функція-
ми ведення журналу диспетчера) створили 
передумови для інформаційної підтримки 
розрахункових комплексів, зокрема про-
грамного комплексу імітаційного моделю-
вання технологічних процесів ГТС (ПК ІМ ТП 
ГТС) «SCAT». Його розробляють та впроваджу-
ють у виробництво з 2009 р. Д. М. Горюшко, 
О. М. Каліберда, С. Б. Свердлов, О. О. Підбуцька 
під керівництвом С. В. Дістрянова.

Розробленню ПК «SCAT» передувало 
створення в 2006—2009 рр. низки програм-
них тренажерів ГПА та КС на замовлення 
Управління експлуатації та реконструкції КС, 
яке на той час очолював В. Г. Соляник. У проце-
сі їх створювання напрацьовано потрібні тех-
нології моделювання технологічних процесів.

ПК «SCAT» призначено для:
– динамічного (нестаціонарного) моделю-

вання у реальному масштабі часу поточно-
го режиму ГТС, контролювання невимірних 
параметрів технологічного процесу (потоко-
розподілу в розгалуженнях системи, продук-
тивності нагнітачів та їх запасів із помпажу, 
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Рис. 3. Поточний режим ГТС УМГ «Київтрансгаз» (лінійна частина)

Рис. 4. Поточний режим ГТС УМГ «Київтрансгаз» (ГПА)
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тиску на ділянках газопроводів з обмеження-
ми, нижчими проектних тощо) та контролю-
вання відповідності реального і модельного 
технологічних процесів для виявлення неу-
згодженості оперативних режимних даних;

– прискореного ситуаційного моделюван-
ня перехідних процесів переведення ГТС на 
нові технологічні режими транспортування 
газу для аналізу варіантів оперативного керу-
вання режимом ГТС;

– підвищення кваліфікації оперативного 
персоналу компресорних станцій, ЛВУМГ, 
УМГ та ОДУ шляхом тренувань на модельних 
задачах керування технологічними процеса-
ми КС і МГ та режимом ГТС.

ПК «SCAT» імітує параметри технологічних 
процесів, що формують режим ГТС, засобами 
математичного моделювання. До його скла-
ду входять моделі технологічних процесів 
ділянок ГТС всіх технологічних підрозділів 
УМГ. Склад та структура моделей відповіда-
ють технологічним схемам відповідних діля-
нок ГТС. Складовими компонентами моделей 
ділянок ГТС є моделі технологічних об’єктів 
(лінійні ділянки, ГРС, ГПА, крани тощо). 

Моделі імітують нестаціонарні (перехідні) 
процеси, викликані змінами топології ГТС 
(перемикання кранів ЛЧ та вузлів під’єднаня, 
зміни кількості ГПА, АПО, замірних ниток ГВС 
та ГВП, що працюють, вмикання та вимикання 
ГРС) та змінами режимних параметрів ГТС.

Джерелом інформації про зміни топології 
та зміни режимних параметрів для ПК «SCAT» 
є бази даних програмних комплексів «Журнал 
диспетчера» та «Обліково-аналітична систе-
ма газотранспортного підприємства».

Вимірювані технологічні параметри (тиск, 
температура, витрати газу) вибираються з бази 
періодично.

Параметри, що по суті є керівними (кількість 
ГПА, частота обертання та положення напрям-
них апаратів нагнітачів, ступінь відкриття 
регуляторів, положення кранів), оновлюються 
асинхронно в момент зміни значення або стану.

Вхідні дані використовуються в моделях для 
розрахунку тиску, витрати, температури та гус-
тини газу в усіх елементах ГТС.

На цей час у ПК ІМ ТП ГТС «SCAT» зре-
алізовано моделі газотранспортних сис-
тем УМГ «Харківтрансгаз», «Київтрансгаз» 
(рис. 3, 4), Одеського ЛВУМГ. Модель ГТС УМГ 

«Донбастрансгаз» – у процесі розробляння.
До 2015 р. комплексом «SCAT» буде охопле-

но всю ГТС України.
Успішне впровадження комплексів стало 

можливим завдяки сприянню: Мирослава 
Химка, Вадима Фролова, Юлії Ігнатової, Сергія 
Савостьянова, Михайла Собчука, Юрія Пензія, 
Юрія Ступи, Лесі Андріїшин, Михайла Степ’юка, 
Володимира Броди. 

Час довів правильність вибору основних 
технічних рішень, закладених у «Концепції…» 
та зреалізованих у описаних програмних комп-
лексах, а також доцільність продовження цих 
робіт для підвищення ефективності роботи ГТС 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

ПК «SCAT» імітує параметри 
технологічних процесів, 
що формують режим ГТС, 
засобами математичного 
моделювання. До 
його складу входять 
моделі технологічних 
процесів ділянок ГТС всіх 
технологічних підрозділів 
УМГ. Склад та структура 
моделей відповідають 
технологічним схемам 
відповідних ділянок ГТС. 
Складовими компонентами 
моделей ділянок ГТС є 
моделі технологічних 
об’єктів (лінійні ділянки, ГРС, 
ГПА, крани тощо)
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Скорочування слів і словоспо-
лучень в українській мові

Підготовлення тексту вимагає від автора 
не тільки належного володіння державною 
мовою, а й глибоких знань правописних та 
стилістичних норм української мови. Будь-
який текст сприймається як джерело інфор-
мації, тому і вимоги до нього є особливими. 
Однією з вимог є застосування скорочення 
слів і словосполучень з метою побудови 
лаконічного і стислого тексту. 

Скорочення найменувань має відповідати 
нормативним вимогам орфографії та пункту-
ації, а також принципам, викладеним у дер-
жавних стандартах. У текстах наукового та 
офіційно-ділового стилю дозволяється вико-
ристання лише типових, загальнозрозумілих 
скорочень, які розроблені та рекомендовані 
Держстандартом України (ДСТУ 3582-97), що 
чинний від 04.07.1997. Цей стандарт від-
повідає ISO 4:1984 «Документація. Правила 
скорочення слів у назвах та найменуван-
нях публікацій», ISO 832:1994 «Інформація 
та документація. Бібліографічний опис та 
посилання. Правила скорочення бібліогра-
фічних термінів».

Види скорочень
Скорочення бувають загальновживані, 

спеціальні й локальні.
До загальновживаних, які використову-

ються у більшості видів літератури, а також 
у діловому мовленні, належать скорочення:

а) після переліків;
б) перед іменами та прізвищами;
в) перед географічними назвами;

г) при цифрах;
д) при посиланнях.
До спеціальних належать скорочення в 

бібліографічних описах. Подані українською 
мовою, вони повинні відповідати останньо-
му Держстандартові України, а подані росій-
ською, англійською та іншими європейськи-
ми мовами – стандартам ГОСТ 7.12-93 та 
ГОСТ 7. 11-78.

Локальні скорочення найчастіше вико-
ристовуються у інформаційному, вироб-
ничому, довідковому видах літератури. 
Локальні постійні скорочення, що є відоми-
ми, можна використовувати без розшифро-
вувань. Нові локальні скорочення потрібно 
наводити паралельно в повному та скоро-
ченому варіантах.

Звісно, всі правила скорочень охопити 
неможливо, та і нема такої необхідності. 
Зупинимося коротко на основних, а саме 
на тих, які найчастіше зустрічаються у стат-
тях журналу «Трубопровідний транспорт» та 
використовуються у службовій документації 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Основні правила скорочення 
1. Скороченню підлягають різні частини 

мови. Одне й те саме скорочення застосо-
вується для всіх граматичних форм одного 
й того самого слова, незалежно від роду, 
числа, відмінка й часу.

2. Неприпустиме одне скорочення для 
двох різних за значенням слів без додатко-
вого пояснення.

Скорочене слово чи словосполучення 
повинно зберігати однакову форму в одно-

му тексті: скорочуючи слово пан один раз 
формою п., другий пан, порушуємо одно-
типність тексту.

3. Скорочення бувають лексичні і гра-
фічні. Лексичні скорочення (абревіатури) 
функціонують як самостійні слова: ГТС, ВАК, 
Укргазпромбуд, заввідділу, КамАЗ, Нацбанк 
тощо. Графічні ж скорочення не є словами 
й використовуються лише на письмі. На 
відміну від лексичних вони обов’язково роз-
шифровуються та читаються повністю: див. – 
дивись, р-н — район, хв – хвилини, м – метри, 
р/р – розрахунковий рахунок та ін.

Розрізняють декілька типів графічних 
скорочень:

а) крапкові: ст. (станція), гол. (головний), 
нац. (національний);

б) дефісні: з-д (завод), б-ка (бібліотека), 
ін-т (інститут), р-н (район);

в) скіснолінійні: а/с (абонентська скринь-
ка);

г) нульові (курсивні) – на позначення 
фізичних, метричних величин, валют та ін. 
лише після цифрових назв: 2 хв, 47 кг, 250 г, 
400 грн (після них крапка не ставиться);

д) подвійні – графічні скорочення, як пра-
вило не подвоюються, виняток становлять: 
рр. (роки), пп. (пункти). 

4. Під час скорочень слів застосовуються 
також такі прийоми: відсікання (скорочу-
вання слова відкиданням двох або більше 
літер в кінці слова: табл. – таблиця, рис. – 
рисунок; стягування (скорочування слова 
вибірковим пропусканням приголосних чи 
голосних літер: гривня – грн, мільярд – млрд). 
Незалежно від прийому, який використову-

Крок до унормованої фахової мови
Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння певного обсягу знань, 
куди входить оволодіння мовою професійного спілкування або фаховою мовою. Історично 
склалося так, що технічні, виробничі поняття, терміни є зрозумілішими нам російською 
мовою, оскільки цією мовою в основному видавалася наукова, виробнича та довідкова 
література. Добірка матеріалів з питань фахової української мови на шпальтах нашого 
видання має на меті надання допомоги авторам та читачам журналу «Трубопровідний 
транспорт» у процесі написання статей, а також під час створення службової документації 
українською мовою

Н. І. Бортник
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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ється, у скороченому слові слід залишати 
не менше ніж дві букви. Увага! Під час 
відсікання крапка ставиться, а під час стя-
гування – ні.

Крапка як знак скорочення
Ставиться крапка як знак скорочен-

ня, коли слово скорочується методом від-
сікання та у процесі читання вимовляється 
повністю, а не в скороченій формі: рік – р., 
сторінка – с. (винятком є позначення оди-
ниць фізичних величин, які пишуться без 
крапки у кінці: метр – м, грам – г, тонна — т, 
секунда – с).

Не ставиться крапка:
1) у написанні абревіатур: газопере-

качувальний агрегат – ГПА, комплекс пові-
троочисного пристрою – КПОП;

2) у кінці скорочення, якщо упущено 
середню частину слова, яку замінено дефі-
сом: міністерство – м-во, інститут – ін-т;

3) у графічному позначенні скоро-
чення скісною рискою: абонентська скринь-
ка – а/с;

4) у середині подвоєного однобукве-
ного графічного скорочення (літери пишуть 
разом і крапку ставлять у кінці): роках – рр., 
пункти – пп.; 

5) в кінці скорочень, які утворені 
методом стягування: мільйон – млн, мільярд 
– млрд, (але, тисяча – тис., бо тут викорис-
тано метод відсікання);

6) після скорочення позначень 

одиниць фізичних величин, оскільки таке 
написання затверджено стандартами: 25 мм, 
42 кг, 5 тис. м, 200 т;

7) після скорочення назв грошових 
одиниць: долар – дол, гривня – грн, копій-
ка – коп, карбованець – крб, рубль – руб, 
25 млрд дол, 750 грн.

У науково-технічній та виробничій літе-
ратурі часто використовуються літерні 
константи. До літерних констант належать: 
назви та марки пристроїв, матеріалів, назви 
астрономічних об’єктів тощо. Написання 
літерних констант не регламентуються 
загальноприйнятими нормами. Проте іноді 
написання деяких їхніх типів регламентують 
галузеві інструкції. Тому контроль літерних 
констант слід робити за галузевими інструк-
ціями або за каталогами об’єктів.

Наведемо деякі зразки літерних кон-
стант: назви пристроїв: двигун АЯЗ-
30, верстат 2ТО; назви матеріалів: 
сталь 38ХМОА, чавун КЧ37-12,2-метил-
гексадієн-2,5,1-аміно-8-оксинафталін-2,6-
дисульфокислота тощо.

Стосовно журнальних статей, то незро-
зумілі скорочення слід пояснювати безпо-
середньо в тексті поряд зі самим скорочен-
ням. У документах припускається викорис-
тання лише загальнонормативних графічних 
скорочень, зафіксованих у державних стан-
дартах та словниках.

Не можна перевантажувати текст скоро-
ченнями, наприклад: Деякі показники, такі 

як питомі технічні витрати, питомі ВТВ, 
обсяг економії ПЕР, відносна економія ПЕР, 
застосовані для всіх ЛВУ МГ, інші, що стосу-
ються ГПА, — лише для тих ЛВУ МГ, у складі 
яких є КС.

Слід пам’ятати, що текст, який рясніє 
скороченнями, справлятиме негативне вра-
ження, а інколи виникатимуть труднощі і в 
тлумаченні його змісту. Тому скорочення у 
тексті мають бути виправданими, а їхня кіль-
кість обмеженою. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Головащук С. І. Словник-довідник з 

українського літературного слововживання 
/ С.І. Головащук. — К.: Рідна мова, 2000. – 
351 с.

2. Мильчин А. Э. Справочник изда-
теля и автора. Редакционно-издательское 
оформление издания / А. Э. Мильчин, 
Л. К. Чельцова. [2-е изд.] – М.: ОЛМА-Пресс, 
2003. — 800 с.

3. Партико З. В. Загальне редагу-
вання: нормативні основи [навч. посібн.] / 
З. В. Партико. — Л.: ВФ Афіша, 2006. — 416 с, 

4. Скорочення слів в українській мові 
у бібліографічному описі. Загальні вимоги 
та правила: ДСТУ 3582-97. — [Чинний від 
1997.07.04.] – К.: Держстандарт України, 1998. 
– 61 с.

5. Словник скорочень в українській 
мові / За ред. Л. С. Паламарчука. – К.: Вища 
школа, 1988. – 512 с. 

12 вересня 2013 року на 82 році життя 
перестало битися серце почесного працівника 
газової промисловості АТ «Укргазпрому», 
ветерана праці, почесного члена Української 
академії архітектури Богдана Олексійовича 
Михалківа.

Богдан Олексійович народився 2 жовтня 
1931 р. у с. Добряни Стрийського р-ну 
Львівської обл. У 1954 р. закінчив нафтовий 
факультет Львівського політехнічного інституту 
(спеціальність «Експлуатація нафтових і газових 
родовищ»).

Трудовий шлях Б. О. Михалків 
розпочав у Татарській АРСР помічником 
майстра, майстром із видобування нафти 
нафтопромислу № 2, а з 1959 р.  посаду 
головного інженера, начальника будівельно-
монтажної контори НПУ «Альметьевнефть».

З 1962 р. Богдан Олексійович повернувся в 
Україну. Обіймав посади заступника директора 
Станіславського газовидобувного промислу, 
заступника начальника Надвірнянського 
ГПУ, Івано-Франківського УМГ. Упродовж 
1970—2002 рр. був заступником 
начальника з капітального будівництва УМГ 
«Прикарпаттрансгаз».

З 2002 до 2005 року працював 
заступником виконавчого директора 
Прикарпатського центру Української академії 
архітектури.

Богдан Олексійович брав активну 
участь в будівництві важливих магістральних 
газопроводів (МГ) «Долина – Ужгород». Під 
його керівництвом збудовані:  магістральних 
газопроводи «Братерство», «Союз», 
«Уренгой – Помари – Ужгород», «Прогрес», 
«Ананьїв – Чернівці – Богородчани»), 26 КС, 
Богородчанське ПСГ, 3 установки підготовки газу 
на промислах, 6 прикордонних пунктів передачі 
і вимірювання газу з Молдовою, Румунією, 
Угорщиною, Словаччиною, 50 газорозподільних 
станцій та пунктів, промислові бази, офіс УМГ 
в Івано-Франківську, а також об’єкти соціальної 
сфери: житлові будинки, дитячі садки, їдальні, 
лікарні, бази відпочинку («Карпати» у м. Яремче 
та «Газовик» в Одеській області), тепличний 
комбінат у м. Богородчани, міст через річку 
Прут у м. Яремче та багато іншого. 

За сумлінну працю та вагомий внесок у 
розвиток газотранспортної системи України 
Богдан Олексійович Михалків був відзначений 
багатьма державними та галузевими 
нагородами, зокрема, у 1999 р. за архітектуру 
бази відпочинку «Карпати» удостоєний 
Державної премії України в галузі архітектури, а 
у 2002 р. – нагороджений Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України. 

Богдан Олексійович назавжди залишиться 
в пам’яті талановитим керівником, чуйним 
колегою, фахівцем з великої літери.

Колектив філії УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», 
редакційна рада журналу «Трубопровідний 
транспорт», колеги та друзі висловлюють щирі 
співчуття родині Б. О. Михалківа з приводу 
тяжкої втрати.

Світла пам’ять
Богдану Олексійовичу Михалківу!

Пам’яті Богдана Михалківа!
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