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Шановні колеги!
У ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

завершено підготовку га-
зотранспортної системи 
до експлуатації в зимових 
умовах.

Комплекс робіт з підготовки виробничих та невиробничих об’єктів 
до опалювального сезону проведено своєчасно, окрім тих, які зна-
ходяться на непідконтрольній Збройним силам України території 
в Луганській та Донецькій областях.

За період підготовки до осінньо-зимового періоду виконано ро-
біт та поставлено матеріально-технічних ресурсів на суму майже 
331 млн грн., в тому числі виконано капітальний ремонт майже 
25 км лінійної частини трубопроводів та 25 свердловин підземних 
газосховищ; проведено реконструкцію 358 газорозподільних стан-
цій. Крім того, відремонтовано 1760 систем автоматичного контр-
олю, сигналізації і пожежогасіння на газорозподільних та компре-
сорних станціях.

Важливим елементом стабільної роботи газотранспортної сис-
теми стало успішне та своєчасне проведення комплексів планово-
профілактичних робіт, що впливають на транзит російського газу 
в країни Європи.

Все це було б не можливим без злагодженої та кропіткої роботи 
кожного працівника.

Тому, користуючись нагодою висловлюю щиру подяку всім пра-
цівникам за сумлінне виконання плану-графіку організаційно-тех-
нічних заходів по забезпеченню стабільної роботи філій в осінньо-
зимовий період.

Переконаний, що спільними зусиллями, незважаючи на різні ви-
пробування, ми забезпечено стабільність роботи газотранспортної 
системи, і наше підприємство, як завжди надійно та безперебійно 
забезпечуватиме транспортування природного газу споживачам 
України та Європи.
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Сучасні технології в охороні трубопроводів
20 жовтня 2014 року в приміщенні 

НАК «Нафтогаз України» відбулася 
зустріч з фахівцями провідних під-
приємств авіакосмічної галузі.

Учасники зустрічі презентували 
практичні можливості дистанційно-
го зондування землі з космосу та з 
безпілотних і пілотованих літальних 
апаратів. Запропоновані технології 
зможуть забезпечити надійну охоро-
ну лінійної частини та об’єктів магі-
стрального трубопровідного тран-
спорту, а також допомогти у пошуку 
та геологічній розвідці нових родо-
вищ вуглеводнів.

У нараді взяли участь представ-
ники Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості України, до-
чірніх підприємств Нафтогазу, в тому 
числі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», а також 
фахівці Державного космічного 
агентства України, Наукового центру 
аекрокосмічних досліджень Землі 
Інституту геологічних наук Націо-
нальної академії наук України, Наці-
онального авіаційного університету 
та ПрАТ «АС».

Магістральні нафто- та газопро-
води є стратегічно важливими для 
економіки і безпеки держави, і, від-
повідно до класифікації міжнарод-
них іститутів, поряд з енергетичними 
та транспортними магістральними 
мережами належать до об’єктів кри-
тичної інфраструктури та підлягають 
першочерговому захисту та охороні. 
Нині у забезпеченні охорони ліній-
ної частини та стаціонарних об’єктів 
магістральних газо- і нафтопроводів 
задіяно тисячі охоронців, щоденно 
сотні мобільних екіпажів здійснюють 
патрулювання трубопроводів. В умо-
вах загострення збройного конфлікту 
на сході України захист магістраль-
ної інфраструктури набуває першо-
чергового значення.

Використання сучасних технологій 
у сфері охорони об’єктів магістрально-
го трубопровідного транспорту дасть 
можливість в режимі реального часу 
отримувати інформацію про стан тру-
бопроводів та вчасно реагувати на ви-
явлені факти кримінальних проявів 
на об’єктах газотранспортної системи. 

погоджено режими роботи ГТС 
по балканському напрямку на 2015 рік

З 14 по 17 жовтня поточного року 
у м. Пояна Брашов (Румунія) пройшла 
щорічна міжнародна нарада газо-
транспортних компаній-транзитерів 
російського газу в балканському на-
прямку, на якій було узгоджено про-
ведення планово-профілактичних 
і ремонтних робіт на газопроводах 
балканського напрямку на 2015 рік 
та підписано відповідний протокол.

У нараді взяли участь представ-
ники компаній ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
(Україна), ВАТ «Газпром», ВАТ «Газп-
ром експорт», АТ «Газтранзит» (Ро-
сійська Федерація), ВАТ «Молдова-
газ» (Молдова), СНТГН «Трансгаз» СА 
(Румунія), ЕАД «Булгаргаз» (Болгарія), 
АТ «БОТАШ» (Туреччина), АТ «ДЕС-
ФА», «ДЕПА» (Греція) та АТ «ДЕПА» 
(Македонія).

«У поточному році ми виконали всі 
заплановані роботи на українській 
ГТС і готові надалі забезпечувати 

безперебійний транзит блакитного 
палива в балканському напрямку», – 
повідомив директор Центрально-
го диспетчерського департаменту 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Андрій Дацюк 
під час підведення підсумків з ви-
конання планово-профілактичних 
і ремонтних робіт на вітчизняних га-
зопроводах балканського напрямку. 
Крім того, під час наради було обго-
ворено поточні питання диспетчер-
ської взаємодії і поліпшення міжна-
родного співробітництва. Учасники 
відмітили важливу роль проведен-
ня подібних зустрічей в забезпечен-
ні надійності транзиту газу спожи-
вачам.

По закінченню наради колегіально 
прийнято рішення про проведення 
наступної диспетчерської зустрічі 
в Молдові. Нагадаємо, що минулого 
року диспетчерська нарада проходи-
ла у м. Львові. 

Газотранспортна 
система готова 
до опалювального 
сезону

У ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» завершено 
підготовку газотранспортної систе-
ми до експлуатації в зимових умо-
вах та надано паспорти готовності 
до роботи в осінньо-зимовий період 
2014/2015 року виробничим філіям 
Товариства.

Повний комплекс робіт з підго-
товки виробничих та невиробничих 
об’єктів до опалювального сезону 
проведено своєчасно, окрім тих, які 
знаходяться на непідконтрольній 
Збройним силам України території 
в Луганській та Донецькій областях.

У рамках підготовки до осінньо-зи-
мового періоду виконано капітальний 
ремонт майже 25 км лінійної части-
ни трубопроводів та 25 свердловин 
підземних газосховищ; проведено 
реконструкцію 358 газорозподільних 
станцій.

Крім того, відремонтовано 
1760 систем автоматичного контр-
олю, сигналізації і пожежогасіння 
на газорозподільних та компресор-
них станціях.

Таким чином, за період підготов-
ки до осінньо-зимового періоду ви-
конано робіт та поставлено мате-
ріально-технічних ресурсів на суму 
330,7 млн. грн. 
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кабмін ухвалив постанову щодо врегулювання 
тарифів на транспортування газу

Кабінет Міністрів України прийняв 
Постанову від 03.09.2014 № 510 
«Про вдосконалення державної полі-
тики у сфері регулювання діяльності 
з транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами те-
риторією України» (далі – постанова).

Ухвалення КМУ такої постанови 
дасть можливість зміцнити україн-
ську позицію у переговорному про-
цесі з ВАТ «Газпром» та привести 
договірні відносини щодо транзиту 
газу у відповідність до норм Тре-
тього енергетичного пакету ЄС, 
імплементувати який Україна має 
до 1 січня 2015 року. Таке рішення 
повністю відповідає правилам Євро-
пейського енергетичного співтовари-
ства, до якого Україна приєдналась 
у 2011 році.

Постановою запроваджується 
державне регулювання у сфері тран-
спортування газу територією України. 
Крім того, передбачається затвер-
дження Тимчасового порядку фор-
мування тарифів на транспортуван-
ня газу на основі тарифної системи 

«вхід/вихід» для точок входу та вихо-
ду газу, розташованих на державно-
му кордоні України.

Тимчасовим порядком передба-
чено встановлення тарифів на тран-
спортування газу територією України 
на період з 1 листопада по 31 грудня 
2014 року. Зазначені тарифи встанов-
люються у доларах США. При цьому 
замовники послуг здійснюватимуть 
оплату за тарифами для точок входу 
і виходу газу та окремо будуть ком-
пенсувати обсяги природного газу 
на виробничо-технологічні витрати 
газотранспортному підприємству.

Постанова базується на принципах 
рівних умов доступу до української 
ГТС, недискримінаційності, економіч-
ної обґрунтованості та прозорості.

Прийняття постанови дасть змогу 
сформувати конкурентоспроможний 
ринок газу, здійснювати ефективну 
експлуатацію газотранспортної сис-
теми України та її подальший роз-
виток для інтеграції національного 
ринку природного газу до ринку Єв-
ропейського Союзу. 

На вітчизняній 
ГТС проведено 
протиаварійні 
тренування

30 вересня 2014 року на Опарсько-
му підземному сховищі газу пройшли 
протиаварійні тренування за участю 
міжнародних спостерігачів. Згідно 
з планом тренування його учасники 
здійснили локалізацію та ліквідацію 
несанкціонованого втручання зло-
вмисників в роботу свердловини 
№ 220 підземного газосховища.

Для проведення навчань було заді-
яно п’ять одиниць спеціальної важкої 
техніки та більше 80 чоловік з осо-
бового складу структурного підроз-
ділу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» формувань 
цивільного захисту МВС та ДСНС 
Львівської області.

«Тренування проходили з метою 
відпрацювання взаємодії під час 
ліквідації надзвичайної ситуації на-
ших підрозділів та формувань МВС і 
ДСНС та медицини катастроф», – за-
значив головний інженер ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» Ігор Бурак. Як зазначив 
заступник начальника департаменту 
ДСНС України Тарас Поліщук: «Всі 
задіяні на навчаннях служби відпра-
цювали оперативно та підтвердили 
достатній рівень своєї професійної 
підготовки».

Нагадаємо, що протиаварійні тре-
нування в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» про-
водяться щорічно згідно з вимогами 
правил безпечної експлуатації магі-
стральних газопроводів. 

Розпочато щоденне інформування 
європейських партнерів про транзит газу в ЄС

Оператор вітчизняної газотран-
спортної системи ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» розпочав щоденну публікацію 
даних по транзиту природного газу 
в ЄС на інформаційній платформі асо-
ціації операторів газотранспортних 
мереж Європи. Таким чином, Україна 
першою з країн, що не є членами ЄС, 
приєдналася до щоденної системи 
прозорого відображення даних про 
стан транзиту природного газу.

«Щоденне інформування громад-
ськості та наших європейських парт-
нерів про стан транзиту блакитно-
го палива через територію України 
до країн ЄС є черговим кроком з ви-
конання вимог другого і третього 
енергопакетів, впровадження стан-
дартизованих європейських проце-
дур роботи операторів ГТС, що дасть 
змогу поліпшити якість взаємодії 

Укртрансгазу з операторами газо-
транспортних мереж інших європей-
ських країн», – прокоментували подію 
в адміністрації ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Нагадаємо, що 24 жовтня 
2013 року на засіданні Генераль-
ної асамблеї європейської мережі 
операторів газотранспортних сис-
тем (ENTSOG, м. Брюсель, Бельгія) 
було прийнято рішення про надання 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» статусу учасни-
ка-спостерігача.

Зауважимо, що з 28 серпня 2014 
року інформація про наявні обсяги 
природного газу в українських ПСГ 
публікується на інформаційній плат-
формі асоціації європейських опера-
торів газосховищ (GSE) щоденно.

Переглянути інформацію мож-
на за адресою: https://transparency.
entsog.eu/ 
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корпоративний семінар з організації праці 
у паТ «УкРТРаНСГаЗ»

11 жовтня 2014 року в приміщенні 
апарату управління ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» під головуванням заступника 
голови правління Василя Плавю-
ка пройшов корпоративний семінар 
щодо вдосконалення організації пра-
ці на газотранспортному підприємстві.

У заході взяли участь більше 
20 осіб, серед яких заступники ке-
рівників виробничих філій ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ», а також провідні спеціа-
лісти Товариства в галузі організації 
праці, інформаційно-обчислювальних 
технологій та метрології.

«Сподіваємось, що подібні семі-

нари стануть доброю традицією 
та платформою для вдосконалення 
виробничих процесів на нашому під-
приємстві», – прокоментували подію 
організатори заходу. Крім того, учас-
ники семінару відвідали одну з осно-
вних газорозподільних станцій міста 
Києва, де взяли участь у практичних 
випробуваннях сучасної мобільної 
ультразвукової газовимірювальної 
системи Fluxus, яка дає можливість 
оперативно проводити вимірювання 
витрати газу та контролювати ре-
зультати роботи стаціонарного ме-
трологічного устаткування ГРС. 

автоматизовано розрахунок заробітної плати

Розпочато промислову експлуа-
тацію розрахунку заробітної плати 
на базі рішень SAP, що дало можли-
вість відмовитись від використання 
розрізнених систем, які не давали 
змоги вчасно отримувати актуальну 
та якісну управлінську інформацію 
в сфері заробітної плати.

«Таке впровадження дало можли-
вість створити цілісну інформацій-
ну систему управління персоналом, 
адаптовану до чинного законодав-
ства України, робить можливим про-
ведення всіх розрахунків та виплат 
в єдиній системі, здійснення авто-
матичного формування проводок 
та платежів по заробітній платі, на-

дає керівництву єдиний інтегрований 
інструмент консолідації, контролю 
та аналізу інформації у сфері розра-
хунку та виплат по заробітній платі, 
а також оперативного формування 
внутрішньої та зовнішньої звітнос-
ті», – прокоментував подію головний 
бухгалтер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Вла-
дислав Чернявський.

Крім того, такий підхід дає мож-
ливість залучати до процесу впро-
вадження фахівців Товариства, 
підняти їх кваліфікаційний рівень, 
та зменшити залежність від сторон-
ньої підтримки системи, що суттєво 
впливає на подальші витрати з екс-
плуатації. 

оздоровлено майже 
1200 дітей працівників 
Укртансгазу

У ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» протягом 
літнього оздоровчого періоду ни-
нішнього року організувано відпо-
чинок для 1174 дітей працівників 
Товариства. У тому числі відпочинок 
у літніх таборах було забезпечено 
для 195 дітей пільгових категорій, 
серед яких 139 – дітей з багатодіт-
них сімей, 6 дітей-інвалідів, 50 дітей, 
що постраждали від наслідків аварії 
на ЧАЕС.

Діти відпочивали в дитячих оздо-
ровчих закладах та приміських та-
борах відпочинку Київської, Пол-
тавської, Вінницької, Харківської, 
Херсонської областей, на Азовсько-
му узбережжі та в Карпатах.

«Незважаючи на складну ситу-
ацію, адміністрація Укртрансгазу 
спільно з профспілками на належ-
ному рівні забезпечила відпочинок 
та оздоровлення дітей наших пра-
цівників», – прокоментували у відділі 
зв’язків з громадськістю та пресою 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ».

Всього у родинах працівників То-
вариства виховується 15 097 дітей, 
з них 4 995 дітей дошкільного віку, 
10 102 осіб дітей-школярів. 
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На пожертви працівників опарського 
газосховища відкрито капличку

Напередодні професійного свята – 
Дня працівників нафтової, газової 
та нафтопереробної промисловості 
України, на території Опарського ви-
робничого управління підземного збе-
рігання газу філії УМГ «ЛЬВІВТРАН-
СГАЗ» відбулася знаменна і радісна 
подія – відкрито та освячено капличку.

В урочистому заході взяли участь 
керівництво філії УМГ «ЛЬВІВТРАН-
СГАЗ», працівники управління, ве-
терани галузі, місцеві настояте-
лі церков, представники місцевих 
та обласних рад, а також гості.

Як прокоментував подію дирек-
тор філії Леонід Мельник: «Протягом 
кількох місяців ми проводимо акцію 
в допомогу української армії, за цей 

період співробітники нашого підпри-
ємства пожертвували на потреби ар-
мії близько 1 мільйона гривень. Про-
те окрім матеріального є і духовне. 
В цей нелегкий для України період 
дуже важливо підтримувати духо-
вність, тому сьогодні ми тут».

Капличку було збудовано власними 
силами та на пожертви працівників 
Опарського ВУПЗГ, а також співро-
бітників апарату філії УМГ «ЛЬВІВ-
ТРАНСГАЗ».

Нагадаємо, що минулого року 
на територіях Бібрського та Терно-
пільського ЛВУМГ філії УМГ «ЛЬВІВ-
ТРАНСГАЗ» було відкрито та освя-
чено каплички Покрови Пресвятої 
Богородиці та гроту Матері Божої. 

Укртрансгаз 
розмістить бійців 
українського полку 
«азов» на власному 
оздоровчому 
комплексі поблизу 
маріуполя

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» розмістить 
бійців українського полку «Азов» 
на власному оздоровчому комплексі 
«Ялта» поблизу Маріуполя.

Таке рішення було прийнято одно-
голосно на спільній селекторній на-
раді адміністрації та Ради голів про-
фкомів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

«Нині – війна, і ми маємо йти на зу-
стріч нашим захисникам вітчизни», – 
наголосив під час свого виступу го-
лова правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Ігор Прокопів та подякував колекти-
ву підприємства за підтримку такої 
ініціативи.

ОК «Ялта» – сучасний комплекс 
з розвиненою інфраструктурою, 
який розрахований на розміщення 
227 чоловік. Номери облаштовано 
сучасними меблями та побутовою 
технікою. 

Укртрансгаз – дітям! Для київських кадетів 
проведено екскурсію в музей газової 
промисловості

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» розпочав ак-
цію «Укртрансгаз – дітям!», яка при-
урочена до 90-річчя газової про-
мисловості України та спрямована 
на виховання у підростаючого по-
коління духу патріотизму та поваги 
до професії газовика.

23 жовтня 2014 року для першої 
групи учасників акції – 25 кадетів 
Київського ліцею-інтернату № 23 
(кадетський корпус) було продемон-
стровано історичний фільм про роз-
виток газової промисловості та про-
ведено екскурсію в музей галузі, який 
розташований на території філії УМГ 
«КИЇВТРАНСГАЗ». Крім того, кожен 

кадет отримав пам’ятний набір про 
візит в музей – фірмову кепку з фут-
болкою, значок, а також ручки.

«Сьогодні як ніколи важливо про-
водити подібні соціальні програми, 
адже підростаюче покоління – наше 
майбутнє, яке потребує особливої 
уваги та піклування», – прокоменту-
вали подію у відділі зв’язків з гро-
мадськістю та пресою ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ».

Таку акцію було проведено за іні-
ціативи адміністрації ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» та Об’єднаного профспілко-
вого комітету працівників апарату 
управління Товариства. 
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проаналізувавши результати двох місяців роботи нового газопроводу 
«вояни – Ужгород» на кордоні України та Словаччини, Нак «Нафтогаз України» 
запропонувала словацькому оператору газотранспортної системи (ГТС) 
Eustream технічне рішення, яке змогу значно розширити потужність  
цього газотранспортного маршруту

Розширення газотранспортних 
потужностей на кордоні України 
та Словаччини

Словацький імпортний 
транзитний коридор, по-
точна проектна потужність 
якого становить близько 

27 млн. м 3 за добу (близько 10 млрд. 
м 3 за рік), офіційно було введено 
в експлуатацію у вересні 2014 року. 
По ньому в Україну поставляється газ, 
який Нафтогаз купує у європейських 
газових трейдерів. Зокрема, цим шля-
хом Україна отримує норвезький газ. 
18 жовтня 2014 року було встановле-
но новий рекорд завантаження газо-
проводу: Україна отримала 27,6 млн. 
м 3 газу з території Словаччини. На-
фтогаз сподівається, що словаць-
кий оператор підтримає якнайшвид-
ше впровадження нової технології 
і збільшення потужності газопроводу.

Український оператор ГТС довів 
свою здатність працювати безпосе-
редньо з партнерами з Євросоюзу

Стабільна робота газопроводу 
«Вояни – Ужгород» переконливо до-
водить, що Укртрансгаз і Eustream 
можуть забезпечувати надійне тран-
спортування газу на кордоні двох 
держав, працюючи безпосередньо 

один з одним. Найбільші європейські 
енергетичні компанії скористалися 
цим маршрутом для транспортуван-
ня значних обсягів газу. Україна до-
вела, що відповідає найсуворішим 
стандартам роботи на газовому рин-
ку Євросоюзу.

Результати роботи дають змогу 
Нафтогазу стверджувати, що більше 
не існує вагомих підстав відмовляти 
Укртрансгазу в підписанні прямих 
договорів об’єднання мереж (інтер-
конекту) з Eustream та іншими опе-
раторами ГТС із сусідніх країн ЄС.

Посередник Газпром Експорт, який 
блокує «великий реверс», має бути 
усунений

Крім відкритого у вересні маршру-
ту «Вояни – Ужгород», Україна і Сло-
ваччина можуть здійснювати двосто-
роннє транспортування газу обсягом 
близько 100 млрд. м 3 за рік по іншим 
чотирьом газопроводам, які перети-
нають кордон між двома країнами. 
Останніми роками по цих газопро-
водах Україна поставляє в ЄС в се-
редньому 55 млрд. м 3 російського 
газу щорічно. Словацький інтеркон-
нектор – найпотужніший маршрут, 

що зв’язує газотранспортні системи 
України та ЄС.

Запуск «великого реверсу» нині за-
блоковано дочірньою компанією ро-
сійського ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газп-
ром Експорт» – на підставі договору зі 
словацьким оператором, підписаного 
багато років тому. Тоді російсько-
му монополісту вдалося переконати 
своїх покупців в Європі, що україн-
ський оператор ГТС не зможе пра-
цювати стабільно, і укласти контракт, 
мотивуючи це забезпеченням надій-
ності поставок російського газу в Єв-
росоюз. У результаті Україна приймає 
газ у Газпрому на своєму східному 
кордоні і віддає його Газпрому на за-
хідному кордоні. Не маючи прямих 
відносин з європейськими операто-
рами, Україна позбавлена можливос-
ті використовувати сучасні технології 
торгівлі газом, широко розповсюдже-
ні на європейському енергетичному 
ринку. Такий стан речей призводить 
до обмеження реверсних маршрутів 
і збільшення ціни газу для України.

Реалізація «великого ревер-
су» дасть можливість компа-
ніям застосовувати технологію 
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транспортної мережі («backhaul»),  
яка передбачає можливість переда-
чі однакових обсягів газу в обох на-
прямках. Такий підхід є стандартом 
на європейському газовому ринку 
і закладений в принципи Третього 
енергопакету – в перелік правил робо-
ти енергетичного ринку ЄС. Теперішній 
контракт між Eustream і Газпром Екс-
порт не відповідає вимогам Третього 
енергопакету і має бути приведений 
у відповідність із цими вимогами.

Запуск двосторонніх потоків через 
словацький інтерконнектор зміцнить 
енергетичну безпеку країн Централь-
ної та Східної Європи

Словаччина – одна з небагатьох 
країн Центральної та Східної Європи 
(ЦСЄ), газотранспортна мережа якої 
безпосередньо пов’язана з ліквід-
ним газовим ринком Західної Євро-
пи. Саме тому забезпечення вільного 
транспортування газу в східному на-
прямку через Словаччину має ключо-
ве значення не тільки для енергетич-
ної безпеки України. Через українську 
газотранспортну систему цей газ 
може постачатися також до Польщі, 
Румунії, Угорщини, Болгарії, Сербії.

Минулого тижня Єврокомісія 
оприлюднила результати аналі-
зу готовності європейських країн 
до відключення поставок російсько-
го газу. Саме країни ЦСЄ виявилися 
найбільш уразливими через недо-
статній зв’язок з газотранспортними 
мережами Західної Європи. Таким 
чином, українська ГТС, яка забезпе-
чує зв’язок між Словаччиною та ін-
шими країнами ЦСЄ, є ланкою, якої 
бракує ГТС Європи. Інтеграція цих 
мереж відкриває для найбільш за-
лежних від російського газу країн 
ЦСЄ широкі можливості для дивер-
сифікації постачальників газу.

Український та словацький опера-
тори ГТС повинні встановити прямі 
відносини: це законно, виправда-
но і допоможе зниженню цін на газ 
в Європі

Укртрансгаз звернувся до Eustream 
з пропозицією підписати прямий до-
говір об’єднання мереж, що дасть 
зиогу використовувати транспортні 
потужності між двома операторами 
в повному обсязі. Встановлення та-
ких відносин не передбачає ані фі-
нансових затрат, ані прийняття нових 

законодавчих актів. Для цього по-
трібно тільки застосування чинного 
європейського законодавства на те-
риторії ЄС. Нафтогаз сподівається, 
що важливість інтеграції української 
ГТС з мережами ЄС для енергетич-
ної безпеки країн ЦСЄ сприятиме 
результативному вирішенню цього 
питання.

Зокрема, у вересні цього року 
Енергетичне Співтовариство офі-
ційно підтвердило, що положення 
Третього енергопакету, які стимулю-
ють двостороннє транспортування 
газу між країнами, мають бути за-
стосовані не тільки між членами ЄС, 
а й між Україною та її європейськи-
ми сусідами.

Впровадження європейсько-
го енергетичного законодавства 
в Україні та інтеграція української 
ГТС з європейським газовим рин-
ком – не тільки юридично бездо-
ганна і технічно доцільна стратегія. 
Це вигідно. Об’єднання наших мереж 
поліпшить ліквідність європейського 
газового ринку, що сприятиме зни-
женню цін для всіх споживачів газу 
в Європі. 
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Р. в. кохтюк
Стрийське вУпЗГ

Розглянуто зміну основних техніко-економічних показників експлуатації  
підземних сховищ газу при роботі на мінімально допустимих пластових тисках 
(на прикладі Угерського підземного сховища газу)

Робота газосховищ на мінімально 
допустимих пластових тисках

Для підземного зберігання 
газу Угерського ПСГ ви-
брано вироблені покла-
ди ХIV та XV (НД-8, НД-9) 

горизонтів, які залягають у вигляді 
брахіантиклінальної складки кар-
патського простягання. Горизонти 
представлено дрібнозернистими 
пісковиками, часто з прошарками 
алевролітів та глин. ХIV (НД-8) гори-
зонт залягає на глибині 682–769 м, 
XV (НД-9) – 714–805 м. Горизонти 
відділяються між собою глинистою 
перемичкою товщиною 10–18 м. 
Геологічний профіль Угерського ПСГ 
представлено на рис. 1.

Особливістю цього сховища є те, що 
режим роботи покладу ХV горизонту 
газовий, а ХІV горизонту – пружново-
донапірний. Проаналізуємо зміну по-
казників експлуатації ПСГ за останні 
п’ять років (2006–2011 рр.) До осно-
вних техніко-економічних показників 
віднесемо:
• пластовий тиск, Рпл;
• проникність ПСГ, k;
• активний геометричний об’єм ПСГ, 

Ω;
• положення газоводяного контакту 

(ГВК);
• кількість винесеної пластової ріди-

ни, qв;
• дебіт свердловин, q.

За періоди відбирання природно-
го газу з Угерського ПСГ величини 

мінімального пластового тиску, які 
характеризують динаміку руху газу 
і пластової (краєвої) води набували 
різних значень. Зміну мінімального 
пластового тиску за п’ять років екс-
плуатації Угерського ПСГ наведено 
на рис. 2. Мінімальне проектне зна-
чення пластового тиску для Угерсько-
го ПСГ становить 2,27 МПа (23,1 кгс/
см 2). Величина середнього мінімаль-
ного пластового тиску за періоди від-
бирання газу 2006–2011 рр. знахо-
дилась в межах 26,31÷47,03 кгс/см 2 
(рис. 2). Така динаміка зміни пояс-
нюється тим, що для періодів відби-
рання 2006–2007 рр., 2007–2008 рр., 
2008–2009 рр. визначення пласто-
вого тиску проводились в середині 
сезонів відбирання, а не в його кін-
ці, що не дає достатньої інформації 
для аналізу руху пластової (краєвої) 
води та ступеня обводнення ПСГ. 
Проаналізувавши два останні періо-
ди відбирання газу (визначення Рпл 
проводилось в кінці кожного пері-
оду), середнє значення пластового 
тиску було близьким до мінімального 
і перевищувало його всього на 9,8 % 
(25,37 кгс/см 2) та 13,9 % (26,31 кгс/
см 2), відповідно.

Проте в частині ПСГ, яка скла-
дає 46,6 % експлуатаційного фон-
ду свердловин (2009–2010 рр) 
та 42 % – (2010–2011 рр.) згідно з 
даними досліджень діапазон зміни 

пластового тиску в кінці сезонів від-
бирання становив 20,1÷22,9 кгс/см 2 
і 21,1÷23,1 кгс/см 2 (рис. 3), що в про-
центному відношенні складає 1÷13 % 
та 0÷8,7 % відповідно нижче проек-
тного мінімального пластового тиску 
для Угерського ПСГ.

Розглянемо зміну коефіцієнта 
проникності Угерського ПСГ впро-
довж п’яти сезонів відбирання газу 
(рис. 2). Коефіцієнт проникності ха-
рактеризує фільтраційні властивості 
пласта. Із зниженням проникності 
погіршуються якісні характеристики 
ПСГ, а саме зростають втрати тиску 
у привибійній зоні, зменшується де-
біт свердловин, руйнуються струк-
тури сховища (обводнення) тощо. 
Визначення коефіцієнта проникнос-
ті на практиці є досить важким за-
вданням, оскільки товщина пласта 
сховища є різною (змінною) по всій 
площі, складністю є також визна-
чення довжини шляху фільтрації. Для 
визначення коефіцієнта проникності 
скористаємось методикою З. С. Аліє-
ва і Г. А. Зотова із співвідношення:

R
R

Phk
Tz

a ln
116

=
μ

де:
•	 a – коефіцієнт фільтраційного опо-

ру;
•	 µ – коефіцієнт динамічної в’язкості 

газу, сП; 
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Рис. 1. Геологічний профіль Угерського ПСГ

Рис. 2. Зміна мінімального пластового тиску та проникності Угерського ПСГ 
за п’ять періодів відбирання газу (2006–2011 рр.)
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Рис. 3. Зміна мінімального пластового тиску в експлуатаційних свердловинах Угерського ПСГ 
на кінець періодів відбирання газу (2009–2010 рр., 2010–2011 рр.)

Рис.4. Графічна залежність активного геометричного об’єму Угерського ПСГ 
від максимального пластового тиску

No 5 (89) 201414 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ

ГаЗоСховища



•	 k – коефіцієнт проникності пласта, 
Дарсі;

•	 h – товщина пласта, м;
•	 z – коефіцієнт стисливості газу;
•	Тпл, Тст – пластова температура газу, 

та температура газу за стандартних 
умов, К;

•	 Рст – тиск газу за стандартних умов, 
кгс/см 2;

•	 Rk – радіус контуру живлення сверд-
ловини, м;

•	 Rс – радіус свердловини, м.
На основі отриманих результа-

тів проаналізуємо окремо періо-
ди відбирання газу 2006–2007 рр., 
2007–2008 рр., 2008–2009 рр. 
та 2009–2010 рр., 2010–2011 рр., 
оскільки в трьох перших періодах 
дослідження Угерського ПСГ прово-
дилось в середині сезону відбирання, 
а у двох наступних в кінці кожного 
періоду. З 2006 до 2009 роки кое-
фіцієнт проникності постійно знижу-
вався і становив 0,297 Д, що в про-
центному відношенні складає 11,8 % 
порівняно з 2006 роком. За останні-
ми результатами замірів, що більш 
реально відображають властивості 
Угерського ПСГ коефіцієнт проник-
ності становить 0,396 Д, тобто змен-
шився в 1,27 разу (21,5 %) порівняно 
з 2010 роком (0,505 Д.). Така різка 

зміна вказує на суттєві погіршення 
фільтраційних властивостей Угер-
ського ПСГ.

Активний геометричний об’єм 
Угерського ПСГ визначаємо із спів-
відношення

c

ma

T
zQ

=
max

,м3

де:
•	 Qзаг – максимальна акумулююча 

здатність ПСГ, м 3;
•	 Рmax – максимальний (проектний) 

пластовий тиск, МПа.
Зміна активного геометричного 

(газонасиченого) об’єму Угерського 
ПСГ за останні п’ять років наведено 
на рис. 4.

За результатами розрахунків спо-
стерігаємо, що в період з 2006 
до 2009 років існувала тенденція 
зростання активного геометричного 
об’єму Угерського ПСГ від величи-
ни 47,87 млн м 3 при максимальному 
пластовому тиску на кінець сезону 
нагнітання 64,3 кгс/см 2 до 69,76 млн 
м 3 при пластовому тиску 40,6 кгс/
см 2, поряд з проектним значенням 
42,6 млн м 3 при пластовому тиску 
8,5 Мпа (86,6 кгс/см 2). Така динаміка 
відбувається за рахунок постійного 
зниження максимального пластово-

го тиску в ПСГ та змінної величини 
загальної кількості закачаного при-
родного газу. Проте у 2010 році про-
тилежна картина, поряд з більшою 
величиною максимального пласто-
вого тиску 45,3 кгс/см 2 порівняно 
з 2009 роком, вищою кількість за-
гального запасу газу величина ак-
тивного геометричного об’єму Угер-
ського ПСГ зменшується на 10,16 % 
і становить 62,67 млн м 3. Процес 
зменшення газонасиченого об’єму 
ПСГ вказує на зміну (зменшення) по-
рового об’єму сховища в цілому.

Розглянемо три основні показники 
експлуатації підземних сховищ газу, 
які характеризують процес обвод-
нення ПСГ, – це зміна положення га-
зоводяного контакту (ГВК), кількість 
винесеної (вловленої) рідини з газу, 
та дебіт (продуктивність) свердло-
вин. Характеристика зміни положен-
ня ГВК за результатами геофізичних 
досліджень свердловин наведено 
на рис. 5.

На основі отриманих результа-
тів можна вказати на те, що інтен-
сивність зміни ГВК за абсолютною 
відміткою різко зростає в період 
з 2005 року до 2010 року. Так, для 
свердловини У-37 положення ГВК 
змінилось (рівень рідини піднявся) 

Рис. 5. Залежність положення ГВК від років експлуатації Угерського ПСГ
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на величину 40 м, такий процес об-
воднив свердловину на 98 %, для 
свердловини У-41 – на 46 м, що 
в свою чергу обводнив свердло-
вину на 50 % продуктивного роз-
криття пласта, для У-51 – на 33 м, 
обводнення складає 50 %, для У-64 – 
на 3 м., обводнення – 13,6 %, для 
У-80 – на 1,40 м, для У-162 – на 10 м, 
обводнення – 32,15 %, для У-299 – 
на 5 м, для У-282 – на 4 м, для У-77 – 
на 21 м, обводнення – 49 %, для 
У-53 – на 7 м, для У-35 – на 18 м, для 
У-70 – на 12 м, обводнення – 48 %, 
для У-281– на 8 м, для У-45 – на 3 м, 
для У-54 – на 4,8 м. Такий темп зміни 
положення ГВК для 17 % експлуа-
таційних свердловин вказує на об-
воднення значної площі Угерського 
ПСГ, для спостереження за подаль-
шою зміною ГВК при роботі на міні-
мально допустимих пластових тисках 
побудовано прогнозне значення по-
ложення ГВК для свердловини У-37 
(рис. 6).

Як бачимо подальша експлуата-
ція Угерського ПСГ з показниками 
мінімальних значень пластових тис-
ків близьких або рівних проектним 
значенням призведе до зростання 
величини абсолютної позначки для 
свердловини У-37 в 1,1 раз тобто від 
«– 450,8 м» до «– 413,07 м», що ста-
новить 37,73 м (приріст 84,13 % по-
рівняно з 2010 роком) та порівняно 
з проектним значенням – 84,13 м., 

що вказує на безповоротний процес 
втрат вільного порового простору, 
зниження проникності Угерського 
ПСГ та підвищення втрат пластової 
енергії.

У результаті роботи на мінімально 
допустимих пластових тисках та по-
стійної зміни положення газоводяно-
го контакту спостерігається і падіння 
продуктивності (дебіту) експлуата-
ційних свердловин Угерського ПСГ. 
Під час аналізу періоду відбирання 
природного газу у 2009–2010 рр (за-
міри проводились на кінець періоду 
відбирання) дебіт для 25-ти сверд-
ловин дорівнював нулю, тобто 28,4 % 
експлуатаційних свердловин, що 
не були задіяні в роботі і, як наслідок, 
погіршували та ускладнювали процес 
відбирання газу із сховища. У той же 
час на початок періоду відбирання 
газу 2010–2011 рр. для 16 свердло-
вин ПСГ дебіт дорівнював нулю, що 
становить – 5,5 % і на кінець періоду 
відбирання, коли пластовий тиск ста-
новив 26,31 кгс/см 2, що в свою чергу 
на 3,7 % перевищує величину пласто-
вого тику в кінці періоду відбирання 
2009–2010 рр кількість свердловин, 
що не були задіяні в роботі, станови-
ла 24 одиниці, тобто 27,3 % різниця 
порівняно становить 1,1 %.

Експлуатація Угерського ПСГ 
на тисках близьких до мінімаль-
них або рівним їм також впливає 
і на кількість вилученої (вловленої) 

рідини із газу, що відбирається. Ди-
наміка зміни кількості вловленої рі-
дини та водяного фактору наведено 
на рис. 7.

З рис. 7 спостерігаємо, що 
за періоди відбирання природно-
го газу з Угерського ПСГ з 2007 
до 2010 року існувала тенденція по-
стійного зростання як кількості ви-
лученої рідини із газу, так і водяного 
фактору від 458,6 м 3 (0,51 л/1000м 3) 
до 787,124 м 3 (1,87 л/1000м 3) по-
ряд із тим, що кількість відібра-
ного газу постійно зменшувалась 
від 902,6 млн м 3, до 420,440 млн 
м 3 падіння становило 46,6 %, про-
те приріст вилученої вологи стано-
вив 71,6 % (41,6 %). Але за період 
відбирання газу з Угерського ПСГ 
у 2010–2011 рр. спостерігаємо зни-
ження кількості вловленої рідини 
та водяного фактору до величини 
526,3 м3 (1,08 л/1000м 3) падіння 
становить 33,1 % (42,2 %) поряд із 
більшою кількість відібраного газу 
на 68,49 млн. м 3 газу. Така тенден-
ція пояснюється насамперед тим, 
що мінімальний пластовий тиск, 
який становив 26,31 кгс/см 2 в кінці 
періоду відбирання газу із сховища 
2010–2011 рр. був вищий за попере-
дній на величину 0,97 кгс/см 2 (3,7 %), 
а також, що максимальний пласто-
вий тиск в кінці періоду нагнітання 
газу в Угерське ПСГ у 2010 році був 
вищим за попередній на 11,6 %.

Рис. 6. Прогнозування зміни ГВК для св. У-37 Угерського ПСГ
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Рис. 7. Залежність кількості вилученої рідини від об’єму відібраного газу з Угерського ПСГ

На експлуатаційні показники під-
земних сховищ газу впливають та-
кож і темпи відбору і нагнітання газу 
в пласт.

На основі отриманих результатів 
спостерігається, що характер темпів 
відбирання газу є постійними і змі-
нюється в діапазоні від 82 % до 99 % 
порівняно з проектним значенням, 
проте темпи нагнітання є змінними 
в діапазоні від 33 % до 112 %. Така 
характеристика темпів нагнітання 
негативно впливає на привибійну 
зону свердловин зокрема високи-
ми показниками (репресії) на пласт 
з можливим руйнуванням приви-
бійної зони і погіршенням фільтра-
ційних властивостей пласта. Крім 
того при високих темпах нагнітання 
збільшується об’єм так званих «за-
стійних» зон тобто частини об’єму 
покладу, яка фактично заповнена 

газом, але не бере участі в роботі ПСГ 
і є лише потенційним підпором. Так 
для 2009–2010 рр.при темпах нагні-
тання газу 47 днів кількість газу в за-
стійних зонах становила 1,694 млн м 3, 
а у 2010–2011 рр ця величина ста-
новила 1,746 млн м 3, тобто приріст 
сягає 3,1 % (52 тис. м 3).

Для вирішення вище перелічених 
проблемних питань та недопущенню 
заводнення Угерського підземного 
сховища газу пропонуємо підвищити 
значення мінімального пластового 
тиску та середнього тиску при ци-
клічній експлуатації ПСГ. Крім того, 
для відтісняння краєвої води та зміни 
(зниження) положення ГВК необхідно 
доводити значення максимального 
пластового тиску в період нагнітання 
природного газу близьким до проек-
тного (8,5МПа). При підвищенні зна-
чення мінімального пластового тиску 

ПСГ поліпшиться коефіцієнт проник-
ності, зросте газонасичений об’єм, 
припиниться зміна положення ГВК 
в негативну сторону, покращиться 
дебіт свердловин, зменшиться кіль-
кість вилученої рідини із газу і від-
повідно водяний фактор, збільшить-
ся пластова енергія внаслідок чого 
знизяться втрати тиску по системі 
«пласт – свердловина – шлейф», зни-
зяться затрати на транспортування 
природного газу (витрати паливного 
газу). Так при підвищенні значен-
ня мінімального пластового тиску 
на 1 кгс/см 2 знизяться витрати па-
ливного на величину в середньому 
82,174 тис. м 3 (за результатами ви-
трат паливного газу в період від-
бирання газу 2010–2011 рр. для 
підвищення тиску на 1 кгс/см 2), що 
в грошовому еквіваленті становити-
ме приблизно 209 тис. грн. 
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Розглянуто основи розроблення єдиної технічної політики в частині створення 
та впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами 
на об’єктах газотранспортної системи

в. Г. Соляник
канд. техн. наук

і. С. крук
канд. техн. наук
вРТп «УкРГаЗеНеРГоСеРвіС»

перспективи розвитку систем 
автоматичного керування 
газоперекачувальними агрегатами

Для забезпечення надійної 
роботи систем систем ав-
томатичного керування 
газоперекачувальними 

агрегатами (САК ГПА) на компресор-
них станціях і цехах у Виробничому 
ремонтно-технічному підприємстві 
«УКГГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» (Київське спеціалізоване 
пусконалагоджувального управлін-
ня) створена Робоча група спеціаліс-
тів з автоматизації САК ГПА, яка вже 
виконує запланований обсяг робіт, 
до яких віднесені наступні функції: 
діагностування систем; монтування 
та реконструкція (ремонт і заміна 
первинних вимірювальних перетво-
рювачів) необхідних контурів контро-
лю, регулювання, захисту, блокування 
та сигналізації; розроблення нового 
програмного забезпечення (ПЗ) для 
поагрегатного обліку паливного при-
родного газу згідно з [1–7]; оновлен-
ня діючого ПЗ; калібрування засобів 
вимірювання у відомчих атестованих 
лабораторіях; виконання аналогічних 
обсягів робіт для систем САК ГПА усіх 
виробників, а також підготовка доку-
ментації на продовження терміну дії 
сертифікату на системи САК ГПА.

Мета роботи: показати реальний 
стан роботи САК ГПА та розробити 

єдину технічну концептуальну по-
літику в частині створення та впро-
вадження автоматизованих систем 
керування технологічних процесів 
(АСК ТП) на об’єктах газотранспорт-
ної системи ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
НАК «НАФ ТОГАЗ УКРАЇНИ», її прак-
тична реалізація.

Згідно з ТЗ на розробку робочого 
проекту та ТУ до нього Робоча група 
приступила до мoдepнiзaцiї aгpeгaтy 
шляхом заміни блоку ГПA-10M H70 
з двигуном ДН70Л на блок ГПА-10–
01Е з двигуном ГТД-10В та існуючо-
го нагнітача ВЦН 235–21–1.

Спеціалістами Львівської тепло-
технічної дільниці Островським М. М. 
і Федаш Ю. М. розробляється алго-
ритм керування ГПА-10–01Е з дви-
гуном ГТД-10В на ГПА ст. № 5 КС 
«Роменська». Розроблено програму 
проведення пусконалагоджувальних 
робіт САК ГПА типу ГПУ-10–01 ст. 
№ № 5, 6 на КС-2 «Воловець» Хуст-
ського ЛВУМГ, згідно з якою перед-
бачені в основному такі пусконала-
годжувальні роботи, що стосуються, 
зокрема:

Пристрою керування (ПК), який 
забезпечує збирання, оброблення 
первинної аналогової та дискретної 
інформації про роботу всіх агрега-

тів, керування виконавчими меха-
нізмами необхідних для роботи ГПА 
на всіх режимах, а також виконує 
зв’язок ущільненим каналом з при-
строєм оператора;

Пристрою оператора (ПО), який 
забезпечує: відображення інформа-
ції у графічному вигляді на моніторі 
та цифрових табло стану агрегату; 
нагромадження інформації та об-
числення непрямих та узагальнених 
показників роботи ГПА; керування 
виконавчими механізмами за допо-
могою функціональної клавіатури 
та кнопок – фізичними каналами; пе-
ревірювання функціонального стану 
САК ГПА; налагодження та модер-
нізацію програмно-алгоритмічного 
забезпечення (ПАЗ); контролювання 
стану локальної мережі;

Комплекту паливно-регулюючої 
апаратури.

У ПАТ «Укртрансгаз» за попередні 
роки впроваджено значну кількість 
систем автоматичного керування 
розроблених різними організаціями, 
зокрема: ЗАТ «Об’єднання Бінар», 
ТОВ «Котрис», ВАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ», 
СУРФ «ІНЕК», ТОВ «Укргазтех», НПП 
«Укргазгеоавтоматика»). Значна час-
тина цих систем не відповідає сучас-
ним технічним вимогам щодо якості 
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реалізації функцій керування на усіх 
рівнях автоматизації, морально за-
старіла та фізично зношена.

Перелік робіт для пристрою ке-
рування містить такі операції:
• зовнішній огляд пристрою керуван-

ня (ПК);
• очищення фільтрів, вентиляторів і 

шаф ПК;
• контроль блоків живлення ПК і пе-

ревірку справності резервних еле-
ментів живлення ОЗУ ОК;

• перевірювання:

• цілісності монтажу, надійності крі-
плення блоків і модулів системи;

• надійності з’єднань модулів вво-
ду-виводу та проміжних клемних 
з’єднань;

• наявності індикації роботи вузлів;
• автоматичного переходу систе-

ми на схему резервного живлення 
у випадку відключення основного 
електропостачання;

• звукової та світлової сигналізації;
• діагностування:
• основного контролера Siemens S7–

400 і модулів вводу-виводу ПК;
• допоміжного контролера Siemens 

S7–300 і станції розширення моду-
лів вводу-виводу ПК;

• системи клімат-контролю, охоло-
дження (кондиціонера) та системи 
обігрівання шафи ПК;

• мережевих з’єднань PROFIBUS 
основного та допоміжного контр-
олерів;

• мережевого обладнання Industrial 
Ethernet;

автоматичні системи енергозбереження Гпа
Автоматичні системи енергозбере-

ження (АСЕ) впроваджено на таких 
ГПА:
• ДКС «Дашава» ‒ ГПА № 1–6;
• ДКС «Більче-Волиця» ‒ цехи № 1А 

ГПА № 20–23 і № 2 ГПА № 9–14.
Перелік основних робіт для за-

безпечення надійності систем 
містить такі операції:
• зовнішній огляд систем АСЕ;
• контроль блоків живлення ПК АСЕ;
• перевірку цілісності монтажу, на-

дійності кріплення блоків і модулів 
систем;

• перевірку наявності індикації робо-
ти вузлів;

• тестування комірок керування ви-
конавчими механізмами;

• діагностування:
• контролера Siemens S7–300 АСЕ 

ГПА;
• мережевих з’єднань PROFIBUS АСЕ;
• місцевої панелі оператора (МПО) 

АСЕ;
• системи клімат-контролю АСЕ.

Перелік робіт для перевірки 
та діагностування пульт операто-
ра (ПО) містить такі операції:
• зовнішній огляд ПО;
• очищення фільтрів, вентиляторів 

і блоків живлення системного блоку;
• перевірювання:
• цілісності монтажу, надійності крі-

плення блоків і модулів системи;
• наявності індикації роботи вузлів;
• автоматичного переходу на схему 

резервного живлення у випадку 

відключення основного електро-
постачання, а за умови використан-
ня автономних блоків безперебій-
ного живлення (ББЖ) – перевірка 
часу роботи від нього;

• існуючого образу жорсткого диску;
• звукової сигналізації;
• діагностування:
• промислового системного блоку;
• жорсткого диску;
• дефрагментацію жорсткого диску;
• мережевого обладнання;
• на справність всіх клавіш управлін-

ня ПО;
• на справність убудованого маніпу-

лятора управління ПО;
• проведення «стрес-тесту» для ви-

явлення проблем в роботі облад-
нання;

• калібрування екрану ПО, для чітко-
го відображення мнемосхем;

• створення у разі потреби образу 
жорсткого диску ПО;

• резервного копіювання актуальних 
баз даних;

• програмного забезпечення на віруси;
• перевірювання схем:
• передпускових умов;
• автоматичних пусків і зупинок;
• нормальної та аварійної зупинок;
• управління пуском на холодне про-

кручення;
• попереджувальної та аварійної сиг-

налізації;
• управління:
• маслонасосом ущільнення;
• пусковим і резервним маслонасосом;

• валоповоротними пристроями;
• вентиляторами;
• засувками зливу масла та вуглекис-

лоти.
Перелік операцій для надійної 

роботи сервера включає:
• зовнішній огляд сервера;
• очищення фільтрів, вентиляторів 

і блоку живлення системного блоку 
сервера;

• антивірусне діагностування про-
грамного забезпечення;

• перевірка цілісності монтажу, на-
дійності кріплення блоків і модулів 
системи;

• діагностування промислового сис-
темного блоку;

• діагностування та дефрагментація 
жорсткого диску;

• верифікація (перевірювання) існую-
чого образу жорсткого диску;

• створення образу жорсткого диску 
ПО;

• діагностування мережевого облад-
нання;

• перевірка автоматичного перехо-
ду на схему резервного живлення 
у випадку відключення основного 
електропостачання, а за умови ви-
користання автономних блоків без-
перебійного живлення (ББЖ), пере-
вірка часу роботи від ББЖ;

• проведення «стрес-тесту» для ви-
явлення проблем в роботі облад-
нання;

• резервне копіювання та архівуван-
ня актуальних баз даних. 
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програмне забезпечення поагрегатного обліку паливного природного 
газу для Сак Гпа

Система вимірювання витрати газу з застосуванням витратомірів із стандартними діафрагмами наведена на рис. 1.

Рис. 1.
Пояснення:
FE 1–1 – стандартна діафрагма;
DPY 1–2 – вимірювальний перетворювач перепаду  
тисків (FR3095:4–20 мА); PY 2–1 – вимірювальний  
перетворювач надлишкового тиску (G94L-A1A-0000–00-SMTC:  
4–20 мА); TE 3–1 – первинний вимірювальний перетворювач 
температури (TCM100); ТY 2–2 – нормований вимірювальний 
перетворювач температури (4–20 мА); FQI 1–3 – контролер фірм 
«Fanuc» або «Siemens».
Всі значення довжин L, L1, L2 і L3 наведені в таблиці (див. приклад).
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приклад: кС «комарно» пввГ, вТ № 2

Діаметр трубопроводу перед ЗП (при t = 20oC) D20, мм 80,55

Діаметр отвору діафрагми (при t = 20oC) d20, мм 37,43

Відносний діаметр  β = d/D 0,46465

Діаметр гільзи термоперетворювача  dt, мм 10

Температура t, oC 9

Густина газу за стандартних умов rС, кг/м3 0,69

  Позначення Вид МО

Фактична 
довжина 

прямолінійної 
ділянки

Діаметр 
трубопроводу, 

мм
Примітка Відповідність 

стандарту

МО після ЗП L,
мм 1750

80,54
Відповідає,  
U‘L = 0%L/D 21,73

Rt до ЗП Lt1,
мм 1350 Відповідає, 

U‘Lt = 0Lt1/D 16,76

L1,
мм 1550

80,54 U‘L1 = 0,5%
L1/D 19,24

МО1

Два коліна 90o в 
одній площині S- або 
U-конфігурація  
(10D < | ≤ 30D)

Довжина МО  
Lмо1 = 19 D

L2,
мм 1200

80,54
Відповідає,   
U‘L2 = 0%L2/D 14,90

МО2 Коліно 90o

L3,
мм 410

80,54
Відповідає,   
U‘L3 = 0%L3/D 5,09

МО3 Засува

висновки:
Довжини прямолінійних ділянок 

вимірювальної ділянки газопрово-
ду із встановленою діафрагмою (β = 
0,46465) відповідають вимогам ДСТУ 
ГОСТ 8.586.2–2009, ДСТУ ГОСТ 
8.586.5–2009 і ГОСТ 8.586.2–2005, 
ГОСТ 8.586.5–2005 з додатковою 
похибкою в 0,5 %.

Для визначення абслютного тиску 
за сумою (Р = РНАД + РБ) необхідно 
додатково встановити ВП вимірю-
вання атмосферного тику з вихідним 
сигналом 4–20 мА.

3. Вимірювальний перетворювач 
(ВП) надлишкового тиску (G94L-A1A-
0000–00-SMTC: 4–20 мА) – PY 2–1 

замінити на ВП абсолютного тиску 
(А140…).

4. Запроектувати новий ПЗВГ згід-
но з вимогами ДСТУ ГОСТ 8.586.2–
2009, ДСТУ ГОСТ 8.586.5–2009 без 
додаткової похибки.
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перелік операцій для впровадження пЗ:
• атестація ПЗ;
• розроблення «Програми та мето-

дики випробувань програмного 
забезпечення для по агрегатного 
вимірювання обсягів витрат газу 
за допомогою САК ГПА (для САК 
ГПА на базі «Siemens› і «Нової тех-
ніки»)»;

• перевірка результатів розрахунків 
вимірювання обсягів витрат газу 
за допомогою САК ГПА та САПР 
«Расход-РУ» верія 2.0;

• упровадження ПЗ на діючих 
об’єктах САК ГПА.
Під керівництвом Крука І. С. спе-

ціалістами Львівської теплотех-
нічної дільниці Островським М. М., 
Федашем Ю. М. (контролери фір-
ми «Fanuc») і Репетою А. Ф., Ка-
лашником В. С. (контролери фірми 
«Siemens») згідно з технічним за-
вданням з 23.06.2014 до 04.07.2014 
було проведено роботи зі створення 
алгоритмів розрахунку витрати газу 

згідно з стандартами [3–5]. Зараз 
розроблено алгоритми та програм-
не забезпечення для поагрегатно-
го обліку природного газу в системі 
САК ГПА (Нова техніка і Siemens) 
УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», УМГ 
«КИЇВТРАНСГАЗ», УМГ «Черкаситран-
сгаз» і УМГ « ЛЬВІВТРАНСГАЗ» відпо-
відно для 115 САК ГПА.

Перевірка розробленого ПЗ прово-
дилась з 18.08.2014 до 22.08.2014. 
Було проведено роботи зі створення 
бази даних існуючих САК ГПА для пе-
ревірки ПЗ для поагрегатного розра-
хунку витрати газу згідно зі стандар-
тами [1–10]. За основу взято САК ГПА 
на базі контролерів фірми «Siemens› 
із схемами пунктів вимірювання ви-
трати природного газу (ПВВГ) на ді-
ючих об’єктах (КС «Комарно») із ви-
користанням стандартних діафрагм 
і первинних вимірювальних перетво-
рювачів (ПВП) перепаду тисків, над-
лишкового тиску (барометричного 

тиску), температури з аналоговими 
струмовими сигналами (4–20) мА 
(див. рис. 1).

За допомогою САПР «Расход-РУ» 
версій 1.0 для розрахунків витрат 
газу згідно зі стандартами [3–5] про-
ведено перевірювання результатів 
розрахунків і за новою версією 2.0 
ПЗ САК ГПА. Розроблені алгоритми 
і ПЗ розрахунку поагрегатного ви-
мірювання витрати газу згідно зі 
стандартами [3–9] після детальної 
перевірки можуть бути впроваджені 
на діючих обєктах САК ГПА (Нова тех-
ніка і Siemens) УМГ «Прикарпаттран-
сгаз», УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Чер-
каситрансгаз» і УМГ « Львівтрансгаз» 
відповідно для 115 САК ГПА.

Разом із спеціалістами «Siemens› 
20.08.2014 впровадили розроблений 
алгоритм поагрегатного розрахунку 
витрати газу згідно зі стандартами 
[1–10] на трьох ГПА КС «Комарно» 
(ГТ-6–750).
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висновки
Під керівництвом Крука І. С. спе-

ціалістами Львівської теплотех-
нічної дільниці Островським М. М., 
Федашем Ю. М. (контролери фір-
ми «Fanuc») і Репетою А. Ф., Ка-
лашником В. С. (контролери фірми 
«Siemens») було проведено роботи 
зі створення алгоритмів розрахунку 
витрати газу згідно з стандартами 
[1–10]. Зараз розроблено алгорит-
ми та програмне забезпечення для 
поагрегатного обліку природного 
газу в системі САК ГПА (Нова техніка 
і Siemens) УМГ «Прикарпаттрансгаз», 
УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Черкаси-
трансгаз» і УМГ « Львівтрансгаз» від-
повідно для 115 САК ГПА.

Розроблений алгоритм поагрегат-
ного розрахунку витрати газу згідно 
зі стандартами [1–10] вже впрова-
джено на трьох ГПА КС «Комарно» 

(ГТ-6–750) з використанням контр-
олерів фірми «Siemens».

Спеціалісти на базі контролерів 
фірми «Fanuc» вже сьогодні розро-
бляють алгоритми та ПЗ (програми 
режимів: забезпечення готовності 
до пуску; холодного та технологічного 
прокручування; автоматичного пуску; 
нормальної та аварійної зупинки) доо-
працювання САК ГПА-10–01 під елек-
трозапуск із двигуном ГТД-10В зідно 
з технічними вимогами ГТУ 122.10–
000.00.00ТТ ПАТ «КОНСТАР» [11].

Пропонується замінити методику 
розрахунку коефіцієнту стисливості 
згідно з [6–9] на нову відповідно [12–
14], методична похибка розрахунку 
якої не перевищує 0,1 %.

Провідними фірмами світу зі 
створення АСК є: CCC (compressor 
controls corporation – USA); науко-

во-інженерний центр «ИНКОМСИС-
ТЕМ» – АСК «під ключ»; ОАО «МПО 
им. И. РУМЯНЦЕВА» агрегатні САК 
авіаційних турбореактивних двигунів; 
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ-НН – системи 
АСУ ТП, телемеханіки, САПР, одори-
зації, керування СУБД, технічна діа-
гностика обладнання та трубопро-
водів, комплекси вібродіагностики, 
ПВП вібрації (віброшвидкості, вібро-
переміщення, віброконтролю), час-
тоти обертання, осьового зсуву, пе-
реміщення, програмно-математичне 
забезпечення; ООО «ТД»Технекон» – 
віброаналізатор STD-3300 віброш-
видкості, вібропереміщення, вібро-
контролю, система техдіагностики 
вібрації (АСТД) агрегату: попереджу-
вальна та аварійна сигналізація, ло-
гіка спрацювання, контроль вібрації, 
мережі зв’язку з ПК по Profibus. 

1. ISO 5167–1:2003. Measurement of fluid flow 
by means of pressure differential devices 
inserted in circular cross-section conduits 
running full. – Part 1: general principles 
and requirements (Вимірювання витрати 
та кількості рідин і газів за допомогою 
стандартних звужувальних пристроїв. – Ча-
стина 1: Загальні принципи та вимоги).

2. ISO 5167–2:2003. Measurement of fluid 
flow by means of pressure differential 
devices inserted in circular cross-section 
conduits running full. – Part 2: Orifice plates 
(Вимірювання витрати та кількості рідин і 
газів за допомогою стандартних звужу-
вальних пристроїв. – Частина 2: Діафрагми).

3. ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009. Вимірювання ви-
трати та кількості рідин і газів за допомо-
гою стандартних звужувальних пристроїв. 
Частина 1. Принцип методу вимірювання 
та загальні вимоги.

4. ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009. Вимірювання ви-
трати та кількості рідин і газів за допомо-
гою стандартних звужувальних пристроїв. 
Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги.

5. ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009. Вимірювання 
витрати та кількості рідин і газів за до-
помогою стандартних звужувальних 
пристроїв. Частина 5. Методика виконання 
вимірювань.

6. ГОСТ 30319.0–96. Газ природный. Методы рас-
чета физических свойств. Общие положения.

7. ГОСТ 30319.1–96. Газ природный. Методы 
расчета физических свойств. Определение 
физических свойств природного газа, его 
компонентов и продуктов его переработки.

8. ГОСТ 30319.2–96. Газ природный. Методы 
расчета физических свойств. Определение 
коэффициента сжимаемости.

9. ГОСТ 30319.3–96. Газ природный. Методы 
расчета физических свойств. Определение 

физических свойств по уравнению со-
стояния.

10. ГОСТ 2939–63. Газы. Условия определе-
      ния объема.
11. ГТУ 122.10–000.00.00ТТ. Технические 
     требования. Доработка САУ ГПА-10–01 
     под электрозапуск с двигателем ГТД-10В. 
     ПАР «КОНСТАР», 31.07.2014 г. – 7 С.
12. ДСТУ ISO 12213–1:2009 (ISO 12213–
     1:2006, IDT) Природний газ. Обчислення
     фактора стисливості. Частина 1. Настанови.
13. ДСТУ ISO 12213–2:2009 (ISO 12213–
     2:2006, IDT) Природний газ. Обчислення
     фактора стисливості. Частина 2. Обчислен-
     ня на основі молярного складу.
14. ДСТУ ISO 12213–3:2009 (ISO 12213–
     3:2006, IDT) Природний газ. Обчислення
     фактора стисливості. Частина 3. Обчислен-
     ня на основі фізичних властивостей.
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в. м. химич
ооо «ГаЗаГ»

Рассмотрены результаты производственных испытаний  
мобильной компрессорной установки для перекачивания природного газа 
в условиях ремонта на магистральном газопроводе

Технологии и оборудование
для перкачки газа

Учитывая, что при капиталь-
ном ремонте российских 
газопроводов ежегодно 
стравливается в атмосферу 

1,3–1,5 млрд. м 3 природного газа, ос-
новным способом снижения этих по-

Рис. 1-1. Мобильная компрессорная установка (МКУ) AG09169

терь является перекачка газа до нача-
ла ремонтных работ в параллельный 
газопровод с помощью мобильных 
компрессорных установок (МКУ).

В сентябре 2010 г. на заседа-
нии Координационного комитета 

ОАО «Газпром» по вопросам охраны 
окружающей среды и энергоэффек-
тивности, в целях экономии транс-
портируемого газа и сокращения 
вредных выбросов в атмосферу, 
было принято решение о проведении 
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в ноябре 2010 г. опытной перекач-
ки газа из ремонтируемого участка 
газопровода силами специализи-
рованной компании ООО «ГАЗАГ». 
Для этого компания разработала 
и изготовила МКУ модели AG09169 
(рис. 1).

Опытная перекачка газа проводи-
лась с целью:
• оценки мобильной компрессорной 

установки модели AG09169 на со-
ответствие «Техническим требова-
ниям на мобильную компрессорную 
станцию для перекачки газа из ре-
монтируемых участков магистраль-
ных газопроводов»;

• отработки технологии, планирова-
ния, организации и производства 
работ по перекачке газа с приме-
нением МКС с учетом требований 
по охране окружающей среды, без-
опасного ведения работ и сохран-
ности действующих газопроводов 
и сооружений;

• определения временных затрат 
на выполнение технологических 
операций при подготовке, перекач-
ке и завершении работ по перекачке 

газа, для последующей разработки 
и утверждения расценок.
Для учета перекачиваемого газа 

на выходном шлейфе был смонти-
рован узел учета перекачиваемого 
газа, представляющий собой пре-
образователь расхода газа с су-
жающим устройством и датчиками 
перепада давления, и вычислитель 
расхода газа. В целом показания 
счетчика по объему перекачанного 
газа совпадали с нашими расчетами.

Комплектная мобильная газовая 
эвакуационная компрессорная уста-
новка на базе компрессора ARIEL 
с приводом Caterpillar предназначе-
на для откачивания природного газа 
из выводимого в ремонт участка га-
зопровода давлением до 7,5 МПа.

Все оборудование заключено 
в 2 металлических контейнера: ос-
новной и вспомогательный.

В основном контейнере смонтиро-
ваны:
• поршневой компрессор производ-

ства фирмы ARIEL;
• газовый двигатель фирмы Caterpil-

lar;

• соединительная муфта;
• системы обеспечения работы агре-

гата (смазки, фильтрации, охлажде-
ния, КИП и т. д.).
Во вспомогательном контейнере 

смонтирован генератор собственных 
нужд, предназначенный для питания 
дополнительно подключаемого элек-
трического оборудования:
• электродвигателей вентиляторов 

аппаратов воздушного охлаждения 
(АВО);

• насоса предпусковой смазки ком-
прессора;

• подогревателей.
Общая потребляемая мощность 

дополнительного электрооборудова-
ния составляет 70 кВт.

В качестве генератора принят га-
зовый четырехцилиндровый двига-
тель Baldor. Его номинальная мощ-
ность составляет 105 кВт, при этом 
расход топливного природного газа 
при 100 % нагрузке 16,4 м³/час.

Для перекачки газа используется 
двухступенчатый поршневой шести-
цилиндровый оппозитный компрес-
сор. Максимальная потребляемая 

Рис. 1-2. Мобильная компрессорная установка (МКУ) AG09169
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мощность компрессора составля-
ет 626 кВт. При этом производи-
тельность компрессора составляет 
от 2870 до 6648 м³ в час (в зависи-
мости от давления на входе в ком-
прессор).

Управление работой мобильной 
компрессорной установки в целях 
обеспечения безопасности выведе-
но на дистанционный пульт управ-
ления. Связь пульта осуществлялась 
по радиоканалу по стандарту Wi-Fi 
(Вай-Фай).

На пульт передавались данные 
о давлении на входе и выходе ком-
прессорной установки, а также все по-
казатели работоспособности агрегата.

Производитель оборудования заяв-
ляет следующие показатели надежно-
сти работы оборудования (см. таблицу).

Общая продолжительность ра-
бот по перекачке газа составила 
101,3 часа, из них 5,42 часа потре-
бовалось на остановки компрессора 
для его технического обслуживания 
(проверка правильности показа-
ния термопар и механических тер-
мометров, проверка уровня масла, 
антифриза в двигателе, замеры тем-
пературы подшипников в электро-
двигателях кулеров охлаждения, до-
лив масла и т. д.).

Чистое время перекачки газа со-
ставило 93,83 часа.

За указанное время перекача-
но по расходомеру 530 010 м 3 газа, 
при этом, расход газа на собствен-
ные нужды (топливный газ) соста-
вил по расходомеру 6604,4 м 3, т. е. 
1,246 % от объема перекачанного 
газа.

Средняя производительность ком-
прессорной установки при перекачке 
газа с давления 4,39 МПа до дав-
ления 1,0 МПа, с учетом времени 
обкатки установки (30 % от общего 
времени) составила по расходомеру 
5648,62 м 3/час, при этом, падение 
давления с 44,2 кгс/см 2 до 20 кгс/см 2 
произошло за 47,33 часов, а падение 
давления с 20 кгс/см 2 до 10,10 кгс/
см 2 произошло за 46,5 часов.

Соответственно, объем перека-
чанного газа за первые 47,33 часов 
работы компрессорной установки 
в 2,2 раза больше, чем за последние 
46,5 часов.

В период проведения работ 
по опытной перекачке газа было от-
мечено:

Опытная перекачка газа прово-
дилась на новом оборудовании, что 
потребовало в процессе перекачки 
газа его обкатки. Исходя из этого, 
ориентировочно 30 % от общего вре-
мени перекачки газа, компрессорная 
установка работала при 1600 об/мин 
вместо номинальных 1800 об/мин.

Управление свечными кранами 
на шлейфовых подключениях осу-
ществлялось дистанционно, с ис-
пользованием телемеханики, что 
позволило управлять крановыми 
узлами дистанционно с расстояния 
200–250 м от коридора действую-
щих газопроводов. При этом, управ-
ление компрессорной установкой 
операторами, также осуществлялось 
дистанционно с помощью компьюте-
ра оснащенного Wi-Fi. Программное 
обеспечение компьютера позволяло 
отображать на дисплее всю необхо-
димую информацию по параметрам 
перекачки.

На период опытной перекачки газа 
в состав компрессорной установки 
не вошли рукава высокого давления 
Ду 75 мм, Ру 10,0 МПа, длинной 4 м 
с фланцевыми соединениями для 
подключения манифольдов, а также 
манифольды (всасывания, нагнета-
ния) и быстросборные трубопроводы 
Ду 75 мм, Ру 10,0 МПа, L 4 м.

Подключение компрессорной уста-
новки произведено фланцевыми со-
единениями к сварным шлейфам Ду 
108 мм (общая протяженность шлей-
фов 99 метров).

Для сбора и хранения продуктов 
сепарации природного газа на уз-
лах подготовки технологического 
и топливного газа предусмотрена 

Рис. 2. Схема опытной перекачки газа
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Ресурс до первого технического обслуживания (ТО) установки 200 час.

Ресурс до ТО двигателя со съёмом головок цилиндров 12 000 час.

Ресурс до ТО двигателя с выемом поршней и заменой поршневых колец компрессора не менее 24 000 час

Ресурс до ТО двигателя и компрессора с заменой вкладышей коренных подшипников не менее 49 000 час.

Капитальный ремонт установки с выемом коленчатых валов не менее 96 000 час.

Срок службы установки: не менее 200 000 час.

Таблица. Показатели надежности работы оборудования

сборная металлическая: емкость 
в днище блок – контейнера. Нако-
пление отсепарированной жидкости 
происходит до уровня, определенно-
го соответствующим датчиком, При 
достижении этого уровня на кон-
трольной панели появляется сигнал, 
предупреждающий о необходимости 
откачки жидкости насосом в автоци-
стерну и вывоза его на утилизацию.

Основными источниками выбро-
сов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух являются выхлопные 
трубы основного газового двигателя 
CATERPILLAR G 3412 и газового дви-
гателя блока генератора.

Оценка выбросов загрязняю-
щих веществ в отработавших га-
зах агрегатов проводилась в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 
52408–2005 «Двигатели внутрен-
него сгорания поршневые. Выбросы 
вредных веществ с отработавшими 
газами. Измерения в условиях экс-
плуатации».

Результаты измерений концентра-
ций загрязняющих веществ (СО, NOx, 
СИ) в отработавших газах на рабочих 
режимах работы двигателей по ме-
тоду упрощенных измерений показа-
ли отсутствие превышения предель-
но допустимых значений технических 

нормативов выбросов. По удельным 
средневзвешенным значениям вы-
бросов NOx на рабочем режиме ра-
боты двигателя CATERPILLAR G 3412 
наблюдается небольшое превыше-
ние предельно допустимых значений 
технических нормативов выбросов, 
что говорит о необходимости диа-
гностики и отладки двигателя.

Удельные средневзвешенные вы-
бросы загрязняющих веществ на ра-
бочем режиме работы газового 
двигателя блока генератора не пре-
вышают предельно допустимые зна-
чения технических нормативов вы-
бросов. 
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Україна. 1924 рік. У при-
карпатському містечку Да-
шава, із щедрої на газ до-
лини річки Бережниці, аж 

до Стрия лягає перший газопровід 
протяжністю понад 14 км. Кожний 
кілометр рясно скраплений потом. 
Траншеї копаються вручну. Ізоляція 
труб та їх сполучення здійснюється 
також вручну, проте це не зупиняє 
газ, і паливо по новозбудованим тру-
бопроводам впевнено транспорту-
ється у Дрогобич, Борислав, Стеблів, 
Жидачів, Ходорів.

За простою геометрією безліч не-
ймовірних людських зусиль…

А на початку ХХ століття все було 
інакше: в процесі видобутку нафти, 
природній газ вважався небажа-
ним продуктом, якого намагались 
уникати, бо він ускладнював бурін-
ня, призводив до пожеж, не давав 
поглиблювати свердловини до пер-
спективніших покладів чорного зо-
лота. Згідно з деякими оцінками 
експертів, на Прикарпатті протягом 
перших двадцяти років минулого 
століття було спалено і випущено 
в повітря близько 6 млрд. м³ нафто-
вого газу.

Вільний дебіт першої україн-
ської газової свердловини становив 
720 тис. м³ на добу. Подальше роз-
відування Дашавської газоносної 
площі підтвердило: відкрито велике 

м. л. білявський
канд. техн. наук
паТ «УкРТРаНСГаЗ»

«вірогідно, що прийде колись навіть така епоха, коли горючі гази полинуть 
по трубах на далекі відстані» (Д. і. мендєлєєв, 1888 рік)

історія одного відкриття. 
Газовій промисловості України – 90 років!
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перспективне родовище природного 
газу, початкові запаси якого стано-
вили 13,2 млрд. м 3.

Так розпочинається відлік часу 
в історії газової промисловості Укра-
їни і її розвиток вже не має спину. 
Згодом було споруджено газопро-
від «Дашава – Жидачів – Ходорів», 
а в 1929 році – «Дашава – Львів» за-
гальною довжиною 81 км.

На той час розвиток газової про-
мисловості України у Прикарпат-
ті пригальмовувала відсутність 
в регіоні будь-якої (крім нафтової 
та солевидобувної) промисловості, 
яка б споживала газ. Мабуть розви-
вати промисловість у Західній Укра-
їні, яку офіційно називали «Мало-
польська», і яка вважалась аграрним 
придатком тодішньої Польщі, не вхо-
дило в інтереси її уряду. У тому числі 
загальмувала розвиток газової про-
мисловості загальна економічна кри-
за 1929–1933 рр., яка охопила і При-
карпаття. Тільки після 1933 року 
помічено певні пожвавлення буро-
вих робіт, регіональних досліджень 
розширення розвідувальних робіт. 
У 1938 році одержано промисловий 
приплив газу із глибини майже 400 м 
на Опарській площі.

Незважаючи на перспективність 
відкриття та освоєння нових газо-
вих родовищ в Прикарпатті, розвід-
увальне та експлуатаційне буріння 
у передвоєнні роки велось дуже по-
вільними темпами у зв’язку із обме-
женими можливостями споживання 
газу. Наприклад, у 1934 році видо-
бувні можливості Дашавського ро-
довища перевищували споживання 
газу втричі. Протягом 1940–1941 рр. 
було збудовано новий газопровід 
«Дашава – Львів» протяжністю 65 км. 
Вже у 1940 році було розроблено 
проект найбільшого на той час у Єв-
ропі магістрального газопроводу 
«Дашава – Київ» завдовжки 509 км. 
Проте ввести його в експлуатацію 
стало можливим після закінчення 
Другої світової війни, у листопаді 
1948 року, що вважається початком 
становлення газотранспортної систе-
ми України.

Українські газовики піднесли свою 
державу на гідний щабель світо-
вої цивілізації. Розпочався стрімкий 
розвиток газової промислової галузі. 

Передовсім стояло завдання дати 
Києву газ, а починалось все із зви-
чайної лопати. Кожен громадянин, 
чи то колгоспник, чи робітник, який 
мешкав поряд з робочою смугою, 
отримав завдання – викопати тран-
шею шириною 70 см та глибиною 2 м. 
Працювали без огляду на умови: дощ 
чи сніг, день чи ніч. Головне – вико-
нати норму.

Безпосереднім керманичем будів-
ництва був перший секретар Цен-
трального Комітету Комуністичної 
партії України Микита Хрущов. По-
етапно до робіт залучалися дослід-
но-проектний інститут «Укрдіпро-
газпром», трест «Укргазнафтабуд», 
зварювально-монтажне управління 
Головнафтопроводбуду при союзно-
му міністерстві нафтопромислово-
го комплексу. Найбільш досвідчені 

фахівці галузі увійшли до штату спе-
ціально створеної дирекції, на яку 
покладалися всі загально-управлін-
ські функції. На кожному засіданні 
Політбюро першим у порядку ден-
ному стояв звіт про хід будівництва. 
Щоденником будівництва було спе-
ціально впроваджене друковане ви-
дання – газета «На будові газопро-
воду». У ній детально висвітлювався 
кожний крок газовиків.

Попри всебічну державну опіку 
технічне оснащення не задовольня-
ло потреб будівництва. Землерийна 
техніка, трубоукладачі та інші за-
соби почасти існували лише у за-
думах вчених та у вигляді креслень 
на конструкторських ватманах.  
Науковці отримували перший прак-
тичний досвід. Вони йшли пліч-о-пліч 
з будівельниками та разом з ними 
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засвоювали тонкощі трубогінної 
справи. Існував безперервний зво-
ротній зв’язок між практикою та те-
орією. Це уможливило безліч наступ-
них проектів та наукових досягнень.

Для термінової оптимізації будів-
ництва Радою Міністрів Радянсько-
го Союзу приймається постанова 
«Про механізацію будівництва магі-
стральних газопроводів». Зрештою, 
це прискорило механізацію основних 
видів будівельно-монтажних робіт.

«Вперше у практиці…» – ці слова 
можна віднести майже до всіх ма-
шин та агрегатів, що було застосо-
вано на будівництві газогону «Даша-
ва – Київ».

На тлі загальної картини, що у по-
вному обсязі відображає історію га-
зотранспортної галузі можна чітко 
окреслити три етапи. Перший – ста-
новлення, другий – апогей розви-
тку, третій – наші дні, реконструкція 
та модернізація.

Отже, перший етап.
Вихідні дані: є газ, є споживач, 

є перший газолін. Це перша проста 

система – основа, яка дала могутній 
поштовх для подальшого просуван-
ня. Наявне диктує інновації. Реалі-
зуються нові проекти, вирішуються 
складні технологічні задачі. Потрібні 
труби – великого діаметру і у вели-
кій кількості. Це нелегке завдання 
покладається на вітчизняного ви-
робника – Маріупольський металур-
гійний завод ім. Ілліча. За наказом 
Микити Хрущова, який особисто 
відвідав підприємство, тут налаго-
джується випуск труб діаметром 
529 мм.

Завдяки цьому у 1951 році газо-
провід «Дашава – Київ» продовжено 
до Москви, вперше мешканці сто-
лиці Радянського Союзу отримують 
природній газ. Пізніше, за ініціати-
вою Інституту електрозварювання ім. 
Є. О. Патона, впроваджується нове 
трубозварювальне устаткування. 
Це уможливлює новий засіб електро-
зварювання – під флюсом. Далі – ще 
більш прогресивне – контактне зва-
рювання. Молода галузь вимагає по-
дальших досліджень.

Новостворений Всесоюзний на-
уково-дослідний інститут природних 
газів і газових технологій орієнтова-
но на розробку теорій щодо засобів 
механізації та захисту трубопроводів 
від корозії. Тим часом, нитка пер-
шого трубопроводу тягнеться далі – 
до Москви. Розпочинається будівни-
цтво інших магістральних газогонів. 
Відкриваються нові газові родовища. 
Вичерпуються західні регіони, дослі-
джуються східні.

У 1956 році дорогоцінною знахід-
кою стає Шебелинське родовище. 
Обсяги видобування газу невпинно 
зростають. За чотири роки блакитне 
паливо отримують Мінськ та Рига. 
Газифікація продовжується.

Україна стає основним газовидо-
бувним регіоном Радянського Сою-
зу – її частка становить майже 60 % 
від загального видобутку.

Вздовж трас низками споруджу-
ються компресорні станції. Вводять-
ся в дію універсальні газоперека-
чувальні агрегати. На будівництво 
газогонів їде нова техніка – роторні 
екскаватори та трубоукладачі з ле-
бідками на гідравлічному керуванні.

Для забезпечення сезонної рівно-
мірності постачання газу облашто-
вуються спеціальні газосховища 
у межах великих міст. При Раді Мі-
ністрів СРСР створюється Головне 
управління газової промисловості – 
Головгаз. Потому і Об’єднане дис-
петчерське управління. Реальністю 
стають автоматизація, телеконтроль 
і дистанційне керування газогонами. 
Складаються амбітні плани на близь-
ке та далеке майбутнє. На мапі Укра-
їни поступово вимальовується роз-
галужена газотранспортна мережа. 
Газ просувається у напрямку чіль-
ного місця в загальному паливному 
балансі.

Проте у 1963 році на високому 
злеті газова галузь опиняється під 
загрозою ліквідації. Група іменитих 
вчених під гаслом «Газ лише для по-
бутових потреб» звернулася до Цен-
трального Комітету Комуністичної 
Партії Радянського Союзу з вимо-
гою припинити широкий вжиток газу 
в народному господарстві. Це звер-
нення похитнуло позицію Микити 
Хрущова, який досі вболівав за долю 
газотранспортного комплексу.  
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Справу врятували п’ять міністрів 
споріднених галузей. Разом вони за-
ручились підтримкою впливових ака-
деміків та практиків, зібрали блискучі 
докази на користь газовиків, переко-
нали уряд і отримали безумовну пе-
ремогу. Це стало доленосною подією 
та чи не найважчим іспитом на зви-
тяжному шляху.

Подальшому розвитку газотран-
спортного комплексу України пе-
редувало створення Державного 
комітету з газової промисловості. 
За його наказом у Києві відбуваєть-
ся фундація виробничого управління 
«Укргазпром».

До його складу, щонайперше, вхо-
дять газовидобувні підприємства 
України, а згодом – Київське, Хар-
ківське та Донецьке управління ма-
гістральних газопроводів. Структуру 
доповнює Об’єднане диспетчерське 
управління. Тим часом будується 
перший експортний газогін «Братер-
ство» – від Закарпаття, через гори 
і море, до Чехословаччини. Далі – 

до Центральної та Західної Європи. 
Вихід на європейський ринок стає 
вагомим економічним внеском як 
для галузі, так і для країни в цілому.

Кузнею кадрів стають українські 
технічні ВНЗ. Завдяки цьому розви-
ток газової промисловості досягає 
свого апогею. Український газо-
транспортний комплекс, у проекції 
на всесоюзні масштаби, має най-
більш вигідне територіальне розта-
шування – це золота середина.

Другий етап. У 1966 році розпочи-
нається експорт газу до Європи.

Україна отримує статус провідної 
газотранспортної держави світу. Екс-
портні функції, внутрішня газифікація, 
широкий вжиток газу промислови-
ми підприємствами – всі ці аспекти 
демонструють стрімке зростання 
відповідних показників – обсягів 
та кілометрів. Успіхи газової промис-
ловості віддзеркалюють досягнення 
побічних виробництв: виробництво 
газових плит виростає втричі, бало-
нів для скрапленого палива у 5 разів, 

водонагрівачів – у 15; провадиться 
інтенсивна уніфікація побутового 
та промислового обладнання.

Досвідчені українські фахівці ро-
блять вагомий внесок в освоєння 
далекої Півночі. Українська техніка, 
наука і робочі руки прославляють 
свою державу на березі Північно-
Льодовитого океану, у зоні вічної 
мерзлоти. Як результат, найпотуж-
ніший газовий промисел континенту 
побудовано за рекордно короткий 
термін – півроку.

Знову і знову потрібні труби – ще 
більшого діаметру і майже в без-
межній кількості. Українські газо-
вики будують нові газозварювальні 
цехи, засвоюють надсучасні методи 
газозварювання – вони у першій ше-
рензі потужного газотранспортного 
комплексу. Їхні подвиги знаходять ві-
дображення на шпальтах численних 
друкованих видань і у документаль-
ному кіно. Ретельно досліджуються 
морські шельфи і вічномерзлі ґрунти. 
Кілометр за кілометром будуються 
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підземні, наземні та надземні трубо-
проводи. Магістральні газогони бу-
дуються у різних напрямках, причому 
швидко і одночасно. Окремі гілки чіт-
ко і злагоджено складаються в єдину 
газотранспортну систему.

У 1976 році вводиться в експлу-
атацію газогін «Союз». Ця знакова 
подія проголошує епоху великого 
експорту газу до країн Центральної 
та Західної Європи.

Зі значним випередженням графі-
ку у 1988 році завершується будів-
ництво трансконтинентального газо-
гону «Уренгой – Помари – Ужгород», 
унікальна за своїми характеристи-
ками інженерна споруда, що суттєво 
впливає на подальше вдосконалення 
газотранспортних процесів.

Третій етап. ХХI сторіччя україн-
ський газотранспортний комплекс 
зустрічає у відмінній формі. Обсяг 
експорту природного газу за кор-
дон становить близько 80 млрд. м 3. 
Його купують Німеччина, Чехосло-
ваччина, Франція, Австрія, Італія, 

Румунія, Польща. Всі газотранспорт-
ні магістралі, які пролягають через 
Україну, повністю автоматизовано. 
Газифіковано всі українські міста, га-
зотранспортні мережі прокладають 
до дальніх селищ і сіл.

Україна має досить вагомий по-
тенціал: сумарна довжина газого-
нів становить 38 тисяч кілометрів, 
що по своїй довжині наближається 
до розмірів екватора Землі.

Для зміцнення позицій на єв-
ропейському газовому ринку 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проголошує 
низку пріоритетних напрямків: ди-
версифікація поставок газу в Укра-
їну, автоматизація процесів плану-
вання, обліку і контролю основних 
виробничих та фінансових показ-
ників; управління виробництвом 
у галузі транспортування газу; ви-
значення внутрішніх нормативних 
стандартів; розробка інноваційних 
проектів. У межах екологічної про-
грами впроваджуються заходи, 
спрямовані на охорону довкілля.

Реалізується програма енергозбе-
реження, втілюються плани страте-
гічного розвитку. Запорукою успіху 
залишаються міцні зв’язки з партне-
рами, що надавали свою підтримку 
на всіх етапах розвитку галузі.

Від Західного Сибіру та Південної 
Азії до Західної та Південної Європи, 
газотранспортна система є єдиним 
транснаціональним об’єктом, що пра-
цює в єдиному технологічному режимі.

Відповідно до потреб та напрям-
ків сьогодні українські газовики 
здатні здійснити транзитні постав-
ки газу загальним об’ємом майже 
у 170 млрд. м 3 на рік. Нині Україна 
володіє найпотужнішою в Європі 
системою підземних сховищ при-
родного газу, загальна активна міст-
кість – 30,8 млрд. м 3.

Проте у проекції на сучасну мере-
жу газотранспортної системи, най-
дорогоціннішою у пам’яті газовиків 
лишається ручна робота вплетена 
у першу нитку газопроводу «Даша-
ва – Київ» завдовжки 512 км. 
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м. ф. чужа
паТ «УкРТРаНСГаЗ»

відкриваємо цикл публікацій про ветеранів газотранспортної системи, які своєю 
кропіткою працею розбудовували газову промисловість. пропонуємо вашій увазі 
розповіді ветеранів філії «Укргазтехзв’язок» про свій трудовий шлях

Згадують ветерани
Укргазтехзв’язку

Станіслав карлаш: 
«Зв’язок – то ключ до безпеки в роботі газових мереж

Станіслав Денисович Карлаш розпочинав свій 
трудовий шлях електромеханіком у Боярському 
цеху зв’язку. Потім обіймав посаду інженера, на-
чальника цеху, а згодом – директора Управління 
«Укртехзв’язок».

Працюючи протягом багатьох років на технологічних 
об’єктах, де чимала кількість компресорних станцій, тисячі 
кілометрів труб та ліній зв’язку, ми досягли певної гармонії 
в структурних стосунках. Крім того, нашим найбільшим до-
сягненням було створення такого цифрового зв’язку, з та-
кими маршрутами, коли навіть у разі його пошкодження 
диспетчерські служби мали змогу працювати у звичному 
для себе режимі, оскільки крім основного напрямку були 
ще й резервний та запасний. Більше того, згодом було ство-
рено ще й квазі-цифрову систему, за якої, умовно кажучи, 
голоси абонентів «бігали» за будь-якими маршрутами, але 
вони завжди доходили вчасно один до одного. Серед до-
сягнень – продовження строків служби АТС французького 
виробництва з 5‒7 років до 15-ти. Є й такі, які встанов-
лювали 1984 року, але вони працюють ще й досі. Серед 
звичних робочих моментів траплялися й нештатні, а часом 
і такі, коли треба було йти на хитрість, яка принесли б ко-
ристь загальній справі. Згадується один із них, коли всупе-
реч логіці управління технологічними процесами, НАК «На-
фтогаз України» отримував інформацію від ОДУ напряму, 
оминаючи ДК «Укртрансгаз». Нашою метою було привести 
шлях проходження інформації у відповідність організа-
ційній структурі НАК «Нафтогаз України» та ДК «Укртран-
сгаз». Виконуючи таке завдання керівництва ДК «Укртран-
сгаз», ми мали як слід підготуватися, закупити необхідне 
обладнання, провести монтажні та налагоджувальні ро-
боти, не показуючи мету роботи. Фактично свій пере-

їзд з приміщення НАК «Нафтогаз України» (вул. Бог-
дана Хмельницького) у приміщення ДК «Укртрансгаз»  
(Кловський узвіз) ОДУ виконало в вихідний день. При цьо-
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му всі зв’язки «споживачі – ОДУ – НАК «Нафтогаз України» 
не були порушені. Про це ще довгий час ніхто з наших ко-
лег й не здогадувався. Коли я згадую про якісь технічні мо-
менти, на думку спадають працівники нашого управління – 
багато чого залежало не тільки від техніки, а й від тих, хто 
її запроваджував у виробництво, в дію. Свого часу, коли 
канали, особливо на Заході країни, були перевантажені, 
ми дійшли висновку, що наш вихід у принципі дрібнення 
каналу на частини, де кожен мав можливість доступу 
до головного каналу. І хоча окремі фахівці аж ніяк не під-

тримували нашого задуму, ‒ теорія мала інше забарвлен-
ня – ми наважилися на такий крок й отримали прекрасний 
результат. Таким чином ми досягли збільшення пропускної 
здатності на 30 відсотків. Зрозуміло, що чимало з того ле-
жало на плечах начальників технічних центрів та їхніх ко-
лективів. Не можна когось виділити як кращого, тому що 
ті люди, з якими я працював, всі були кращими, любили 
й люблять свою роботу і віддали чимало часу, своїх знань 
та здоров’я вдосконаленню зв’язку на газотранспортних 
трасах України.

віктор малков:
«До роботи завжди кликав обов’язок, але серце летіло першим»

Після роботи у відділі зв’язку «Укргазпрому» 
до роботи в управлінні зв’язку Віктор Кузьмович 
Малков потрапив у лютому 1981 року. Працював 
на різних ділянках газопроводів, упроваджував 
кабельно-повітряні, радіокабельні лінії зв’язку, 
напівпровідникову апаратуру та цифрові станції, 
здійснював нагляд за будівництвом, запуском 
в дію та експлуатацією мереж зв’язку.

Усе, що приносить радість, має властивість минати. 
Це я про роботу, якій віддав кращі свої роки. У той же 
час мій робочий шлях я би репрезентував насамперед 
простими істинами, які тримаються на обов’язку та сові-
сті, що йшли поряд, але іноді вони навіть мене обганяли. 
Маю наголосити на тому, що серед найголовніших питань 
на порядку денному завжди стояла надійність зв’язку, 
оскільки – не дай Бог! – у випадку аварійної ситуації та не-
своєчасного перекриття кранів могли виникнути надзви-
чайні ситуації: небезпека для людей, навколишнього се-
редовища, а з втратою сировини й прямі мільйонні збитки…

Важко навіть уявити, якби виявилася пошкодженою 
труба 1200 мм під тиском в 75 атмосфер! В пам’яті ава-
рія багаторічної давнини, що трапилася під Красногра-
дом, де на свердловині зірвало запірну апаратуру – стояв 
стовп вогню, який чи не рік світив та обігрівав лише небо. 
Кого тільки туди не направляли, але з вогнем справилася 
лише природа – вигоріли запаси газу, не стало й вогню. 
Мали ми й іншу проблему, коли під час проведення меліо-
ративних робіт білоруси на трасі Івацевичі – Долина, про-
тяжність якої становила 400 км, екскаваторами пошко-
дили зв’язок в декількох десятках місць. Організували 
бригаду з 10 чоловік, яку розділили на декілька малень-
ких підрозділів: для пошуку пошкодженої ділянки, для 
зрощення кабелю, для замірів якості проведеної роботи.

Більше місяця ми провели аби де й аби як, бо то польові, 
точніше сказати б – болотно-лісові умови, щоб тільки ви-
конати завдання з налагодження якісного зв’язку. Бувало, 
що до окремих ділянок, окрім як пішки, й дістатися було 
нічим. В інших випадках виручали автомобілі УАЗ та ЛуАЗ. 
Особливо останній, який більш призвичаєний до бездо-
ріжжя. Працювали від зорі до зорі, спали де доведеться: 
в автомобілях, скоцюрбившись півдугою, в сільських хатах, 
в палатках, іноді в приміщеннях, зовсім не передбачених 
для нормального відпочинку. В окремі періоди про баню 

чи чисту білизну й мріяти було ніколи. Бувало, що й зали-
шалися без продуктів харчування – тоді виручала україн-
ська природа, де під осінь зігрівав своїми фарбами та го-
дував ліс – збирали ягоди та гриби.

Щоб ввести в експлуатацію таку величезну ділян-
ку зв’язку, нам практично довелося пройти-проїхати всі 
400 км, зате й побачили чимало цікавого. Зустрічалися 
такі місця, які опановують і наповнюють твою душу не-
ймовірною невимовністю! Працювалося нам непросто, але 
своєю тяжкою працею ми довели, що є справжніми май-
страми. З усього сказаного хочу зробити такий висновок: 
роботу свою треба любити, лише тоді вона принесе за-
доволення. Коли я прийшов на роботу в управління, тоді 
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було десь 4000 кілометрів повітряних ліній та стільки ж 
кабельних ліній зв’язку. Коли ж звільнявся, таких мереж 
стало 32000 км, при цьому залишилося в експлуатації 

близько 1000 км повітряних ліній. Жалкую, що не встиг 
замінити їх на сучасну мережу, однак це вже клопоти пра-
цівників нового покоління, яким зичу тільки удачі.

Юрій Сорокін:
«Стійкість і вимогливість – ключ до успіху»

Юрій Іванович Сорокін – людина, яка, здається, 
не знала нічого, крім роботи й відповідальності за її 
досконале виконання. Розпочинаючи з 1978 року, 
працював у Кременчуцькому ЛВУ МГ «Експотран-
сгаз» на посаді старшого інженера служби зв’язку, 
де здійснював нагляд та прийом в експлуатацію 
засобів зв’язку на ділянках Кременчук – Перво-
майськ та Кременчук – Гайсин. З 1983 – начальник 
служби зв’язку, що існувала при Кременчуцькому 
ЛВУМГ, забезпечуючи роботу «Експотрансгазу». 
Затим, з 1987 року, у зв’язку з переведенням до Бо-
ярського управління, став працювати начальником 
Кременчуцької дiльниці зв’язку, а з часів прове-
дення реорганізації «Укртехзв’язку» -начальником 
цеху зв’язку. За роки роботи має власних учнів, 
нагороджений на різних рівнях цілою низкою від-
знак, та найголовнішою з них є велика вдячність 
та повага колег по роботі.

Зв’язок – то наче кровотворна й кровоносна системи, 
що наділені здатністю єднати простір та його живий світ. 
Він розвивався весь час, паралельно з ростом кількості 
газопроводів та їхнього технічного забезпечення. Най-
більш масштабними видалися роботи на маршрутах магі-
стральних газопроводів «Єлець – Кременчук – Кривий Ріг» 
та «Кременчук – Ананьїв – Богородчани».

Якщо говорити про проблемні моменти в роботі мереж 
нашого газопровідного зв’язку, на думку спливають най-
різноманітніші спогади. Щоправда, з часом все те тліє, 
мовби тумани над лугами, однак вони таки були.

Зазвичай усі вони торкалися недоробок, швидше сказа-
ти б халтури. Згадується випадок, коли через недбалість 
будівельників довелося перекладати більше 1 км дво-
кабельної мережі у заплавній частині Дніпра. На шляху 
до ріки замість того, щоб покласти кабель на глибину 1 м, 
халтурники на штик присипали його піском, та й потому – 
сподівались, що у болоті і хащах ніхто не буде перевіряти 
їхню роботу. Моя стійкість та вимогливість змусили їх таки 
ліквідувати недоліки, хоча ґвалт докотився аж до Москви. 
Адже надійшла пора рапортувати про виконану роботу, 
а тут зі своїми принципами з’явився я.

Та чи не найтяжчою та виснажливою видалася епопея, 
що склалася навколо ліквідації пориву основних магі-
стральних кабелів, що на переході руслової частини Дні-
пра. А почалося все з того, що підприємство підводно-тех-
нічних робіт за погодженням керівництва річкових шляхів 
України та Газпрому, розпочали роботи з поглиблення 
підхідного каналу Кременчуцької ГЕС. Не витримавши 
проектної глибини, земснаряд висмоктав пісок та оголив 
два магістральні кабелі, порвавши їх. Майже два роки 
винуватці аварії зволікали з роботами, які й виконати 

не знали як – не мали досвіду. Низка переговорів, відсут-
ність коштів та навичок у виконанні робіт такого напрям-
ку, а часом і безвідповідальність керівників, причетних 
до проведення тих робіт, зводила нанівець наші намаган-
ня поновити зв’язок на основній лінії. Виручала запасна. 
Бувало розпочнуть роботи, які справжні спеціалісти ви-
конали б за день-два, розтягнуть їх на тиждень, а тут чи 
то ГЕС воду спустить, чи то баржу не заякорять як слід – 
розпочинай усе спочатку: то траншею замулить, то баржу 
з кабелем розверне вздовж Дніпра… Вже коли основний 
кабель поновили в роботі, стався ще один порив, тепер 
уже запасного кабелю – його обірвав якір баржі, що стоя-
ла з вантажем – продукцією Власівського кар’єру – вище 
наших газопроводів. Коли заштормило, тут і сталася біда. 
Я досить часто відчуваю ностальгію, любов, тугу, жаль – 
все разом. Коли мене проводжали на пенсію, у своєму 
слові я чимало чого говорив своїм колегам. Та найваж-
ливішою серед усіх була думка про якість роботи, її най-
головніший результат. Саме тому я говорив колегам: «Не 
бійтеся труднощів – бійтеся тільки власної совісті».
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ольга білоцерківська:
«мені довелося працювати з великими людьми»

Перший начальник планово-фінансового від-
ділу. Жінка-керівник, жінка-професіонал, яка 
наділена цупкою силою філософської зав’язі, 
притрушених пелюстками доброзичливої іронії. 
В колективі з 1977 по 2003 роки.

Готуючись до розмови на тему минулого в робочій біо-
графії, я почуваюся як та жінка з оголеною душею, яка 
любить, ревнує, страждає й боготворить святість свого 
колективу, бо тут минули мої найкращі роки, тут пізнала 
чимало чого з людських чеснот, які були притаманні кож-
ному з моїх колег. Чимало з технічних працівників вважа-
ють, що саме їхня робота з утворення й функціонування 
організації була найважливішою. Не віднімаючи ні в кого 
лаврового вінка, маю сказати, що без коштів, без належ-
ного фінансування робіт мало що з того вийшло б.

Загалом маю сказати, що люди лукавлять, що найбіль-
ший їхній винахід на землі – новітні технології і духовні 
досягнення. Насправді ж найголовніший винахід – гро-
ші. І люди до тих пір були людьми, поки керували грішми. 
А перестають ними бути, як тільки гроші стали керувати 
людьми. Повертаючись до нашої головної теми розмо-
ви, маю зазначити, що за часів планової економіки, що 
існувала в минулому, найголовнішим завданням було 
складання госпрозрахункових стосунків як по вертикалі, 
так і по горизонталі, встановити відповідні тарифи, себто 
узаконити фінансові важелі, за допомогою яких рухався 
наш потяг.

До речі, про тарифи. Тоді, спираючись на Прейскурант 
Міністерства зв’язку СРСР № 125, нам, зв’язківцям ВПО 
«Укргазпром», дозволялося використовувати його під час 
розрахунків за надані послуги зв’язку. Боярське Управ-
ління надавало послуги зв’язку згідно з Прейскурантом 
№ 125 з пониженим коефіцієнтом 0,25, що свідчило про 
дешевизну технологічного зв’язку, який надавався під-
приємствам газової промисловості. Хочу також наголоси-
ти й на тому, що успіх у фінансовому забезпеченні часто 
залежав від чіткої підготовки – вивчення потреб та гра-
мотного планування.

Ось тоді можна було й просити ту чи ту суму. Дещо 
іронізуючи, зауважу, що при цьому слід було добре знати 
довжину своєї руки, щоб не простягати її даремно. Бути 
чи не бути? Це ще одна тема, на якій хочу зупинитися. 
Вона торкається неодноразових перемін чи реорганіза-
цій у нашій системі господарювання. Скажу відверто, що 
це надзвичайно шкодило колективу в роботі. Балачки, 
а за ними й дії щодо перетворень в управлінні, збурюва-
ли людей, привносили зневіру, невпевненість у завтраш-
ньому дні, бо всі розуміли, що будь-яка реорганізація – 
це зміна керівників, структури підприємства, а відтак і 
кадрової політики: скорочення, зміни в зарплатні, в над-
бавках чи в преміальних, а затим і «полегшення» соціаль-
них пакетів…

Зрозуміло, що найлегше сприймали «нові звичаї» ті, 
в кого не було власних. Люди стали залежними від обста-

вин чи думки найвищого керівника. Певний дискомфорт 
вносили й податківці. Особливим натиском відзначалися 
полтавці та житомиряни, які шукали в нас «великі гро-
ші». Нашим же завданням було платити податки там, де 
знаходилось головне управління. Добрим словом згаду-
ються перші керівники управління: начальник управлін-
ня Ігор Миколайович Алексєєв, головний інженер Віктор 
Кузьмович Малков, які зуміли створити прекрасний ко-
лектив, і які були надзвичайно працездатним керівним 
тандемом. Чесно кажучи, мені ніколи більше не доводи-
лося зустрічати таке взаєморозуміння і взаємодопов-
нення, які були у цих двох посадовців. Принагідно зга-
даю імена своїх колег – Анатолія Григоровича Сергеєва, 
Вячеслава Михайловича Козлова, Василя Дмитровича 
Кузьменка – спеціалістів від Бога, прекрасно освідчених 
людей. Під моїм керівництвом працювала Яна Михайлів-
на Хмельницька, яка вела напрямок договірних відносин, 
добрим словом згадую і Олексія Митрофановича Черед-
нічка, на якого завжди можна було покластися, довірити 
будь-яку ділянку роботи.

Слід зауважити, що за роки моєї роботи в управлінні 
практично не змінювався керівний склад і це давало по-
зитивні результати роботи управління. Парадокс: нині, 
коли працівники мають таку прекрасну техніку, їхня кіль-
кість чи не на всіх ділянках роботи чомусь весь час зрос-
тає. Думаю, тут є місце для глибокого аналізу.
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в’ячеслав козлов:
«Iсторія Укргазтехзв’язку – це історія нелегких звершень»

У 1989 році ми перші в Радянському Союзі впровадили 
цифрові телефонні станції. Багато літ спливло за водою, 
але згадуються насамперед люди, які не губилися в лабі-
ринтах часу, не розчинялися в багаторазових структурних 
перетвореннях Укргазпрому, а створили такий потужний 
колектив, який пробивався крізь твердиню найрізнома-
нітніших перешкод і виконував поставлені перед ними 
завдання. Я свідомо нікого окремо не кумиризую, однак 
благородних і щедрих душею людей у нашому управ-
лінні було таки чимало. Зв’язок, як поле тяжкої фізичної 
та інтелектуальної роботи за фахом, взагалі не є і ніколи 
не був вигоном, де вишумлює й викрикується посеред-
ність. Тут, насамперед, потрібні широко ерудовані, з су-
часними знаннями про зв’язок люди, фахівці з великим 
практичним досвідом, а ще – чисте людське тепло у сто-
сунках, почуттєвий плин та тяглість традицій – від ветера-
нів до молоді. Ми про це добре пам’ятали та працювали 
над підвищенням кваліфікації своїх кадрів, адже систе-
ми зв’язку досить швидко розвивалися й потрібно було 
не тільки самому своєчасно вивчати нову техніку – поряд 
слід було мати таких же освічених колег. Тим паче, що 
на нашому обслуговуванні були спочатку механічні стан-
ції, потім електронні та квазіелектронні, далі – цифрові 
АТС, плюс специфічні умови праці: поле, ліс, гори, водні 
перешкоди… Помітив, що мої колеги згадували якісь по-
дії пригодницького характеру. Траплялося таке й в моїй 
практиці. Якось, декілька років тому, ми переміщалися 
трасою до одного з наших цехів, назву якого свідомо 
приховую. Стояла теплінь, сонце снувало золоту пряжу, 
сказати б – Бог ту красу малював без пензля – в про-
мінні всі кольори веселки. Коли раніше я проїжджав цим 
шляхом, тут завжди стояв НПП, про що з гордістю зна-
ння траси поділився з колегами. Та ба, там, де він стояв, 
цього разу я нічого не помітив. Зателефонували колегам 
й у відповідь почули: «Як це немає? Ось тільки-но наші 
фахівці звідти повернулися, саме там вони працювали. 
Все стояло на місці». А трапилося ось що. Бригада людей 
провела роботи з фарбування цього об’єкту ацетоновими 
фарбами, а коли розпочалася гроза і вдарила блискавка, 
наземну частину НПП було зруйновано, бо там накопи-
чилася велика кількість парів ацетону. Щоправда, коле-
ги швидко організували роботи, взяли кран, зібрали все 

по шматку, склали й упорядкували так, що керівництво й 
досі про це не знає. Хочу доземно вклонитися своїм коле-
гам по роботі за благородство і щедрість душі, за добро-
творчу пам’ять, за подільчивість, характерну колективу 
зв’язківців. Cеред них перші керівники Ігорь Миколайович 
Алексєєв, Віктор Кузьмович Малков, Станіслав Денисо-
вич Карлаш. Прекрасні фахівці – ветерани й ті, що пра-
цюють нині на місцях Анатолій Сергеєв, Петро Берковець 
(Суми), Михайло Польовий (Львів), Ярослав Стефуришин 
(Івано-Франківськ), Василь Вакарчук (Одеса), Олександр 
Хоменко (Яготин), Михайло Здор (Лубни). Я й досі підтри-
мую зв’язок з багатьма своїми колегами, бо вважаю себе 
романтиком, у якого в руках була синиця. За неї мені за-
вжди слугувала робота, яку любив і від якої отримував 
велику насолоду. 
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Олександре, розкажіть, будь 
ласка, про вашу роботу у філії 
Управління «Укргазтехзв’язок»?

З 2006 року працюю електромеха-
ніком лінійних споруд електрозв’язку 
та абонентських пристроїв Південно-
бузького ВЗ Олександрівського ЦПЗ. 
Свого часу брав активну участь у со-
ціальному житті компанії, у спартакі-
адах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Коли Вас було мобілізовано 
і в якому званні Ви проходите 
службу в армії?

Мобілізований був 2 квітня 2014 р. 
до військової частини 19-го пол-
ку внутрішніх військ м. Миколаєва. 

Спочатку несли службу на херсон-
ському блок-посту, охороняли мико-
лаївську телевежу, також охороняли 
від мародерів будинки після вибухів 
в Миколаєві.

27 липня був відправлений в зону 
АТО під селище Маринівка, що в 2-х 
кілометрах від Савур-Могили. Вою-
вали під Амвросієвкою та Успенкою 
увесь час попадали під обстріли з мі-
нометів на кордоні з Російською Фе-
дерацією.

29 липня нам вдалося прорвати 
облогу 15-х танків та 300 піхотинців 
Російської Федерації під Маринівкою.

23 серпня під селищем Лисиче 
на залізничному переїзді зустріли 

колону регулярних військ Російської 
Федерації, що впевнено просувалася 
по території України. Вони відкрили 
по нас вогонь. Ми дали бій, колону 
розбили взяли в полон чотирьох бій-
ців. Двох полонених було передано 
в руки співробітників СБУ, двоє за-
лишилися у нас. Документи загиблих 
і полонених ворожої сторони свідчи-
ли про те, що то були бійці російсько-
го спецпідрозділу «Беркут» та опол-
ченці ДНР.

24 серпня наше командування по-
відомило нам про створений кори-
дор для нашого виведення із зони 
АТО, але ми попали під обстріл тан-
ків та гранатометів, під селищем 

відкриваємо цикл публікацій про працівників паТ «Укртрансгаз», які нині відстоюють 
цілісність та суверенітет України на сході нашої держави. пропонуємо вашій увазі 
коротку розмову з одним із наших героїв олександром Стрільцем

після всього пережитого  
ще більше розумієш цінність життя
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Войкове, що поблизу Амвросіїівки. 
Тоді нас залишилося в живих 63 бій-
ця з Херсонської, Миколаївської 
та Запорізької частин внутрішніх 
військ України, полонені також за-
гинули… Ми переховувались в лісо-
смузі три доби, без боєприпасів, води 
і їжі…

27 серпня нас взяли в полон, це 
були чотири дні та три ночі звірячого 
ставлення до нас…, але дякувати долі, 
нас всіх вдалося обміняти на відомих 
9 десантників РФ, що «заблукали» 
на території України…

2 вересня я зміг повернутися додо-
му в Миколаїв.

Які поранення Ви отримали 
та скільки часу ще доведеться 
провести в шпиталі?

Так, нині я проходжу реабілі-
тацію в миколаївському шпиталі 
МВС. Отримав осколочні поранення 
та контузію, лікуватися доведеться 
ще приблизно два тижні. Після цього 
маю повернутися на службу в части-
ну в Миколаїв…

Звичайно, що на Ваше повер-
нення чекає родина. Розкажіть 
про них?

Батьків в живих вже немає… Мати 
померла у 2001 році під час мого 
проходження служби в армії за при-
зовом, а батько помер 5 квітня 
2014 року одразу після моєї мобі-
лізації. Вдома мене чекає дружина 
Ірина та шестирічна донька Тетянка… 
Вона є талісманом нашої футбольної 
команди. На Спартакіаді 2011 року 
під час футбольної гри, після того, 
як вона почала гучно вигукувати: 
«Зв’язок!! Зв’язок!!» наша команда 
почала стрімко вигравати.

Природно, що ви тепер по-
іншому відчуваєте світ навколо 
Вас…  Про що Ви мрієте, що більш 

за все хочете зробити після по-
вернення?

Пережити довелося багато, навіть 
боляче згадувати чимало речей… Але 
після всього ще більше розумієш цін-
ність життя… Що хочу робити? Просто 
жити… Виховувати доньку… Обійма-
ти дружину, спілкуватися з друзями, 
працювати…

Чого не вистачає саме зараз?
Важко сказати, спілкування та ува-

ги достатньо, мене в лікарні відвіда-
ло багато друзів, колег, багато людей 
за мене молилися… дуже їм за це 
вдячний… Але, звичайно, є проблема 
в ліках, потрібно багато і коштують 
вони недешево…

Чи відчули Ви підтримку Ком-
панії у зв’язку із Вашим призовом 
до лав ВСУ, чи отримали допомо-
гу від ПАТ «Укртрансгаз»?

Так, адресну профспілкову допомо-
гу, отримав і дуже вдячний за це. За-
раз збираю документи для отриман-
ня свідоцтва учасника бойових дій. 
Маю сказати, що справа ця непроста…

На завершення нашої розмо-
ви від імені всього колективу 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» дозвольте 
подякувати вам за віддану служ-
бу і побажати міцного здоров’я, 
швидкого одужання, мирного 
неба та благополуччя для вас 
та вашої родини!

Довідка
Під час спільної наради адміні-

страції ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та Ради 
голів профкомів Товариства (дата) 
одноголосно було прийнято рішення 
щодо надання адресної матеріаль-
ної допомоги мобілізованим праців-
никам ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та їхнім 
родинам. Допомога вже надається 

через об’єднані профкоми філій 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ».

«У важкі для нашої держави часи 
дуже важливо, щоб люди, які прийма-
ють на себе виклики долі в зоні про-
ведення антитерористичної операції, 
відчували підтримку не тільки своєї 
родини, а і своєї компанії» – зазначив 

голова правління ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» Ігор ПРОКОПІВ.

Станом на 1 жовтня 2014 року в фі-
лії Управління «Укргазтехзв’язок» мо-
білізовано 10 військовозобов’язаних, 
з яких чотири особи проходять служ-
бу в зоні АТО.
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о. к. васильєва
філія «Укргазтехзв’язок»

інтерв’ю з інженером Управління «УкРГаЗТехЗв’яЗок» Романом липським – 
людиною, закоханою у радіотехніку, морську справу, подорожі, зустрічі… і просто 
у життя. Свого часу Юрій Синкевич, відомий телеведучий «клубу мандрівників»,  
так казав про Романа феліксовича: «Завдяки йому «Тігріс» був почутий і врятований»

Юнацьке захоплення,  
яке стало професією

Романе Феліксовичу, розка-
жіть, будь ласка, про свій тру-
довий шлях у газовій промисло-
вості України?

У газотранспортній системі пра-
цюю з 2001 року, в травні був при-
йнятий на посаду провідного інже-
нера з експлуатації радіообладнання 
в Управлінні «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК». 
Нині працюю в секторі з експлуатації 
радіоелектронних засобів та корис-
тування радіочастотним ресурсом 
виробничого відділу. Ми виконуємо 
роботи з розвитку та вдосконален-
ня мережі технологічного зв’язку, 
відпрацьовуємо рішення щодо її 
модернізації, реконструкції та тех-
нічного переоснащення технічними 
засобами телекомунікації та облад-
нанням для забезпечення виробни-
чих потреб споживачів технологіч-
ного зв’язку. Крім того, займаємось 
плануванням та здійсненням заходів 
щодо поліпшення експлуатації мере-
жі технологічного радіотелефонного 
зв’язку на магістральних газопрово-
дах України та модернізації мережі 
радіотелефонного зв’язку сучасни-
ми цифровими технологіями DMR, 
TETRA, реєстрації всіх радіо засобів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у Державних 
органах України.

З чого почалося ваше за-
хоплення радіотехнікою? І що 
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підштовхнуло до вибору першої 
морської спеціальності?

Народився я в 1952 році в Білго-
род-Дністровському, місті багатому 
на історичні події, розташованому 
на березі Дністровського лиману, 
в 20 км від Чорного моря. З юнацько-
го віку захоплювався радіоспортом 
(зв’язок на коротких хвилях), відвід-
ував радіоклуб «Електрон» при об-
ласній станції юних техніків в Херсоні, 
був оператором колективної радіос-
танції UKGAB, де моїм наставником 
був відомий на весь СРСР радіоама-
тор Микола Задорожний.

Після 8 класу в 1967 році я вступив 
до Херсонського морехідного учили-
ща Міністерства морського флоту ім. 
лейтенанта Шмідта, закінчив його 
в 1972 році з відзнакою за спеці-
альністю «Радіозв’язок і електрора-
діонавігація морського флоту», після 
навчання був прийнятий на тепло-
хід «Партизанська іскра», потім т/х 
«Жовтнева революція» другим раді-
ооператором Чорноморського паро-
плавства, а через вісім місяців на т/х 
«Жовтнева революція» був призначе-
ний на посаду начальника радіостан-
ції та радіонавігації.

У «морях» в цілому провів сім років, 
працював на т/х «Славськ», «Медно-
горск», «Миколаїв» тощо.

Розкажіть, будь ласка, про по-
дії далеких 70-х, коли вами був 
почутий сигнал «SOS» з «Тігріс» 
(легендарного човна з очерету) 
з не менш легендарними ман-
дрівниками на борту: норвезьким 
дослідником і вченим Туром Хе-
йердалом та беззмінним ведучим 
телевізійної програми «Клуб ман-
дрівників», лікарем Юрієм Сенке-
вичем?

Це було в листопаді 1977 року. 
У радіорубці нашого т/х «Славськ» 
один із зв’язкових радіоприймачів 
був постійно налаштований на хви-
лю радіопередавача «Тігріс». Марку 
радіостанції та частоти, що викорис-
товувалися мені вдалося отримати, 
коли «Тігріс» проходив поруч з нашим 
суховантажем, що стояв на рейді 
біля Фао, невеликого містечка, в гир-
лі річки Шатт-Ель-Араб, що впадає 
в Перську затоку. «Тігріс» підтриму-
вав зв’язок на одному з короткохви-

льових радіоаматорських діапазонів. 
Раптово радіостанція мандрівників 
замовкла. Минула година, друга, тре-
тя… «Тігрісу» в ефірі не було… Від-
чувши щось недобре, я став прослу-
ховувати міжнародну частоту лиха 
і виявив ледве чутний сигнал «SOS» 
з «Тігріс» на частоті радіотелефон-
ного виклику та аварійних викликів 
2182 кГц. Вже потім я дізнався, що 
сигнал лиха передавався за допо-
могою малопотужного аварійного 

передавача (зв’язкова радіостанція 
вийшла з ладу). За інструкцією про 
прийнятий сигнал «SOS» я доповів 
капітанові. Далі відбувся ланцюг ін-
формаційних повідомлень аж до МЗС 
СРСР, і як тільки Москва дала «до-
бро» на порятунок «Тігріс», сухован-
таж «Славськ» змінив курс.

«Тігріс» втратив керування, і його 
вітром несло на рифи острова Фай-
лака біля Кувейту. З великими труд-
нощами членам екіпажу «Славськ» 
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вдалося завести буксируваль-
ний трос і транспортувати «Тігріс» 
до Бахрейну на малій швидкості. «Ті-
гріс» не був пристосований до бук-
сирування на швидкості, а суднові 
двигуни «Славська» не були роз-
раховані на низькі обороти, при 
25 обертах двигун міг заглухнути, 
а при 32 була велика вібрація… До-
водилося тримати обороти не мен-
ше 27 і не більше 32.

Весь екіпаж т/х «Славськ» брав 
участь у наданні допомоги екіпажу 
цього безстрашного човна і мені 
пощастило неодноразово бувати 
на його палубі, спілкуватися з Юрі-
єм Сенкевичем, Туром Хейердалом, 
відомим альпіністом, мандрівником, 
італійцем Карло Маурі, радистом 
Норманом та іншими членами екі-
пажу. Теплохід «Славськ» на буксирі 
доставив «Тігріс» на ремонт до ост-
ровів Бахрейну. Через деякий час 
«Тігріс» продовжив свій небезпечний 
шлях, а за п’ять місяців екстремаль-

ного плавання в березні 1978 року 
човен дістався берегів Джібуті в Аф-
риці. Головну задачу експедиції «Ті-
гріс» було виконано. Човен з очере-
ту проявив відмінні морехідні якості. 
Це вказувало на те, що стародавні 
мешканці Месопотамії, Долини Інду 
і Єгипту могли за допомогою ана-
логічних човнів контактувати між 
собою.

Ви розповіли, що провели в пла-
ваннях в цілому сім років. Що ці-
кавого Ви дізналися? Що вабило 
Вас більше: природа, люди або іс-
торичні пам’ятки? Що найбільше 
подобалося робити в вільний від 
роботи в радіорубці час?

Подобалося бувати в нових місцях, 
відомих портах світу: ОАЕ (Дубаї), 
В’єтнаму (Хайфон, Сайгон, Дананг), 
Японії (Осака, Тибе), Північної Кореї; 
Сінгапуру, Африки, Кот-Д’Івуар (Абі-
джан), Нігерія (Лагос), Єгипет (Алек-
сандрія, Порт-Саід), а також порти 

Індії, Цейлону, Куби… Доводилося бу-
вати і в європейських портах: Франції 
(Гавр, Бордо, Марсель, Кан, Руан), Го-
ландії (Роттердам, Амстердам), Бель-
гії (Антверпен), Німеччини (Гамбург, 
Дюсельдорф), Норвегії (Осло), Іспанії 
(Гійон, Більбао), Італії, Югославії, Гре-
ції, Турції.

Любив спостерігати за життям 
простих людей… У той час діяли 
радянські порядки безпосередньо-
го відвідування іноземних міст, на-
приклад, чітке правило «тільки три 
у групі». подобалося куштувати 
кухню різних країн … У спілкуванні 
проблем не виникало, словникового 
запасу моєї англійської мені виста-
чало, а мова жестів завжди ставала 
в нагоді… Вважаю, що мандрівник 
завжди має бути приязним та до-
брозичливим, тоді все можна буде 
дізнатися, все знайти і, якщо виста-
чає грошей, купити.

На судні, у вільний від роботи час, 
ми любили грати в більярд, в теніс 
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та рибалити. Риболовля в океані мало 
нагадує риболовлю в нашому розу-
мінні: з мініатюрними гачками, склад-
ними снастями та іншими примхами. 
Океанська риболовля – це котушка 
з товстою волосінню, великий гачок, 
неабияка сила і реакція… наживкою 
зазвичай було м’ясо раніше спійма-
ної риби, наприклад, тунця або навіть 
фольга від шоколаду… ловилося все… 
іноді припливала і риба побільше 
і страшніше… риба-меч… ще любили 
пірнати… пірнати по-простому, без 
дайверського обладнання, просто 
з ластами і маскою… Неодноразово 
доводилося зустрічатися з акулами, 
величезними морськими їжаками 
та іншими мешканцями морських 
глибин.

А що було після моря? Де пра-
цювали потім, на великій землі?

‒ У 1979 році вступив на заочне 
відділення Херсонського філіалу 
Одеського політехнічного інституту, 

в 1982 році перевівся в київський 
філіал Харківського інституту заліз-
ничного транспорту, отримав диплом 
в 1986 році за спеціальністю інженер 
електрик залізничного транспорту. 
Весь цей час працював електроме-
ханіком, старшим електромеханіком 
та старшим електромеханіком діль-
ниці радіозв’язку у різних структу-
рах Укрзалізниці. У 1995 році був 
переведений в апарат управління 
Укрзалізниці та працював провідним 
інженером радіозв’язку в Управління 
автоматики, телемеханіки та зв’язку.

З 2001 року, як вже казав, пра-
цюю в газовій промисловості провід-
ним інженером радіо в Управління 
«Укргазтехзв’язок».

Як склалось Ваше особисте 
життя? Ви одружені? Маєте ді-
тей?

Так, я одружений, маю вже дорос-
лих дітей – сина й дві доньки. Стар-
ший син Павло та середня донька 

Олена вже кілька років працюють 
стюартами на величезному океан-
ському круїзному судні в Амери-
ці. Так само, як і я колись, мають 
можливість відвідувати різні країни 
та бачити спосіб життя мешканців 
багатьох країн світу. Моє хобі – це 
сільське господарство та моя садиба. 
Люблю поратись на землі: сад, город… 
Працюю вже другий рік на мото-
блоку Зубр-12 на земельних ділянка 
своїх та родичів у селі Потіївка Жи-
томирської області. У вільний час від 
роботи – рибалка на ставках та у річ-
ці в селі.

Вже 20 років тримаємо вдома ні-
мецьких вівчарок: протягом 12 років 
в нас була Ніка, а зараз вже вісім 
років – Джині. Клопоту та відпо-
відальності вистачає, лінуватися 
та сумувати часу немає. Якщо хочете 
дізнатись про нашу родину більше, 
ми є в Однокласниках та Фейсбуці. 
Друзів в мене вистачає у всіх куточ-
ках світу… 
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Н. і. бортник
паТ «УкРТРаНСГаЗ»

кожній людині, яка прагне просто, чітко і дохідливо сформулювати думку,  
слід постійно вчитися розрізняти відтінки в значеннях слів, правильно вживати їх 
в усній і писемній мові. одним з цікавих мовних явищ, які безпосередньо пов’язані 
з багатством і різноманітністю словникового складу, з питаннями культури мови, 
стилістики, є синоніми – слова близькі або тотожні за змістом

особливості використання 
синонімів
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Українська мова дуже багата 
на синоніми, тобто на сло-
ва, близькі або тотожні 
за значенням. Синонімічне 

багатство нашої мови є одним із не-
вичерпних джерел урізноманітнення 
вислову. Проте не всі мовці як на-
лежить використовують цю лексичну 
особливість української мови. Досить 
часто перевагу віддають якомусь 
одному слову з синонімічного ряду, 
причому не найкращому. Причини тут 
різні: недостатній рівень володіння 
рідною мовою, вплив інших мов, не-
вибагливість у доборі засобів мовно-
го спілкування.

Становище погіршується тоді, коли 
людина активно користується дво-
ма близькоспорідненими мовами, які 
не цілком засвоїла. Це стосується пе-
редусім впливу російської мови на мов-
леннєву діяльність наших співгромадян.

Часто-густо доводиться зустріча-
ти таке явище, коли автори тяжіють 
до морфолого-синтаксичних кон-
струкцій російської мови, прагнуть 
скалькувати ці конструкції замість 
того, щоб знайти щось своє. На при-
кладах окремих речень із статей 
журналу «Трубопровідний транспорт» 
проаналізуємо найбільш поширені 
помилки вживання синонімів.

багаточисленний, малочисленний чи 
численний, нечисленний

Російський прикметник многочис-
ленный в українській мові має відпо-
відник численний, а малочисленный 
перекладається як нечисленний. 
Напр.: «Нечисленні зауваження 
не знижують рівня аналізованого 

дослідження» або «Нині здійснюють-
ся численні заходи із розширення 
медичних послуг, укомплектування 
санаторію необхідним медичним об-
ладнанням і персоналом» (ТТ, 2013, 
№ 5 (83), с. 11).

близько, біля
Прийменник близько широко вжи-

вається на позначення приблизної 
кількості при назвах міри, часу, числа: 
близько	восьми	тисяч, близько	п’яти	
годин, близько	 шістдесяти	 років.  
«…За оцінками західних компаній, за-
паси сланцевого газу у нашій дер-
жаві становлять близько 5 трлн. м 3, 
а запаси вугільного метану – ще 

більші» (ТТ, 2011, № 5 (71), с. 5). 
У такому розумінні дехто викорис-
товує і прийменник біля (коло). Хоча 
Біля (коло) потрібно вживати тільки 
на позначення місця: зупинився	 біля	
будинку. Невиправдано застосову-
вати біля на позначення приблизної 
кількості «біля	 ста», «біля	 тисячі». 
Треба: близько (коло) ста,	тисячі.

великий та крупний
Штучним наближенням до росій-

ської мови є розширення семантики 
слова крупный. В українській мові 
воно має лише одне значення: такий, 
що складається з окремих великих 
частинок – крупне	(грубе)	зерно, круп-
ний	 (грубий)	пісок. Під впливом бага-
тозначнішого рос. крупный в україн-

ських текстах з’являються помилкові 
словосполучення – крупне	 підприєм-
ство, крупним	планом тощо. У таких 
випадках потрібно вживати слово 
великий. Так само великий	 талант, 
показувати	 великим	 (широким)	 пла-
ном, велика	промисловість, великога-
баритний, великопанельний і т. д.
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«Розроблення великого терміналу 
з можливістю прийняття стандарт-

них танкерів (140‒160 тис. м 3 СПГ) 
пов’язана з політикою ЄС щодо ство-

рення єдиного ринку газу» (ТТ, 2013, 
№ 1 (79), с. 23).

вищий, нижчий, а не вищестоящий, нижчестоящий
У людей, що цікавляться культурою 

мови, часто виникає запитання, як 
треба перекладати з російської ак-
тивні дієприкметники вышестоящий 
та нижестоящий. Питання цілком 
слушне, бо пропоновані словниками 

нібито українські відповідники ви-
щестоящий та нижчестоящий не ви-
тримують жодної критики ні з погляду 
фонетики, ні з погляду морфології су-
часної української літературної мови. 
Замість незграбних і непотрібних ро-

сіянізмів вищестоящий та нижчесто-
ящий варто вживати форми вищого 
ступеня прикметників вищий і ниж-
чий. Напр.: «Нижчі адміністративні 
органи, як відомо, підзвітні вищим 
органам у системі управління» (газ.).

Галузь, царина, ділянка, область
В одній із радіопередач повідомля-

лося про «співробітництво в науковій 
та культурній областях». Область 
у нас є адміністративно-територіаль-
ною одиницею: Київська (Львівська, 
Одеська, Полтавська) область. Пев-
на ділянка якоїсь діяльності зветь-
ся галузь (царина). Отже, відповід-
но до лексичних норм треба казати: 

«Співробітництво в науковій та куль-
турній галузях (царинах)». Поняття 
«частина організму, тіла» під росій-
ським впливом нерідко називають 
також область замість правильного 
відповідника ділянка: болі в ділянці 
(а не в області) серця.

«У розвинених країнах інновацій-
ний розвиток перетворився на необ-

хідний елемент і засіб економічного 
зростання як окремих галузей, так 
і економіки в цілому» (ТТ, 2014, № 3 
(87), с. 14).

«Прем’єр-міністр України під час 
свого виступу подякував словаць-
кому урядові за допомогу і реальну 
співпрацю у царині енергетичної без-
пеки…» (ТТ, 2014, № 4 (88), с. 8).

Складати і становити
Нерідко до порушення лексичних 

норм української мови призводять 
невдалі переклади з російської мови. 
Скажімо, рос. составлят у багатьох 
випадках відтворюється укр. складати: 
составлять	 доклад (уравнение,	 пред-
ставление й ін.) – складати	 доповідь 

(рівняння,	уявлення). Але для значення 
«давати в сукупності» треба вживати 
слово становити. Тому поширені ви-
слови на кшталт «це не складає	винят-
ку (ще гірше виключення), економічний 
ефект складає…» не відповідають лек-
сико-семантичним нормам.

«Нині сумарний об’єм споживан-
ня становить близько 4,0 млрд. м 3 
блакитного палива, що співрозмірне 
із сумарним споживанням природно-
го газу Балтійськими країнами» (ТТ, 
2013, № 1 (79), с.21).

Тривати і продовжуватися
Під час перекладання з різних мов 

варто добирати не якнайдальше чи 
якнайближче до першотвору слово, 
а те, котре є найприроднішим для 
певної ситуації в мові, якою здій-
снюють переклад. Із цих міркувань 
в українській мові слід віддавати пе-
ревагу не продовжуватися (калько-

ваному з рос. продолжаться), а три-
вати, коли йдеться про вимір у часі: 
робота (боротьба, фестиваль, святку-
вання, конкурс) триває, а не продо-
вжується.

«Триває конкурс на кращу публіка-
цію у журналі «Трубопровідний тран-
спорт» у 2014 році».

Про більшу поширеність, про глиб-
шу вкоріненість у ґрунт нашої мови 
слова тривати свідчать похідні від 
нього тривалий, тривалість, три-
вало та ін. Від продовжуватися таких 
утворень немає.

об’єм та обсяг
Під час написання статей чи ство-

рення службової документації у ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» перед авторами час-
то постає питання, як правильно ви-
словитись «обсяг газу чи об’єм газу», 
«значний обсяг роботи чи значний 
об’єм роботи» тощо? Ми повинні чіт-
ко розмежовувати ці два поняття.

Отож, об’єм – довжина чогось у до-
вжину, висоту й ширину, вимірювана 
в кубічних одиницях. Вживається 

зі словами: вагона,	 кімнати,	 колби,	
котловану,	куба,	мозку,	печі,	повітря,	
посудини,	 приміщення,	 рідини,	 серця,	
тіла,	 циліндра;	 великий,	 невеликий,	
значний,	 малий,	 повний,	 середній;	 ви-
значити	 об’єм	 чого,	 циліндр	 об’ємом	
300	 кубічних	 сантиметрів,	 тіло	
в	 об’ємі	 має	 5	 кубічних	 дециметрів,	
об’єм	 повітря	 збільшується	 при	 на-
гріванні,	 об’єм	 газу	 тощо. «У грудні 
2011 року техаська компанія Noble 

Energy повідомила, що виявила 
у морі на півдні острова родовище 
газу об’ємом 142–225 млрд. м 3» (ТТ, 
2012, № 2 (74), с. 9).
Обсяг – розмір, величина, кількість, 

значення, важливість, межі чогось. 
Вживається зі словами: брошури,	 бу-
дівництва,	 бюджету,	 виробництва,	
заготівель,	 знань,	 інформації,	 капі-
таловкладень,	 книжки,	 поняття,	 по-
слуг,	 програми,	 промислової	 продукції,	
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роботи,	рукопису,	слова,	тренувальних	
навантажень,	 величезний,	 невеликий,	
значний,	 середній;	 визначити	 обсяг,	
підрахувати	обсяг,	у	повному	обсязі.

«Витрати газу на виробничо-тех-
нологічні потреби становлять близь-

ко 2 % від обсягу газу, що надійшов 
до газотранспортної системи» (ТТ, 
2013, № 1 (79), с. 5).

Для того, щоб зручніше було орі-
єнтуватися у виборі необхідного сло-
ва слід запам’ятати, що слово об’єм 

ми використовуємо, коли конкретно 
вказується цифрове позначення його 
у кубічних одиницях, коли ж мова 
є йде про узагальнені дані, то вжива-
ємо обсяг.

приводити і призводити
У мовній практиці не завжди розріз-

няють слова приводити і призводити. 
Замість: «неуважне ставлення до пра-
вил безпеки призводить до нещастя» 
можемо побачити: «неуважне ставлен-
ня до техніки безпеки приводить до не-
щастя». Тим часом кожне з цих слів має 
своє значення. Коли йдеться про нега-
тивні, небажані наслідки, слід вживати 
дієслова призводити, призвести, які 
ще мають значення «доводити	до	пев-
ного	стану» (наприклад, «неправильний	

переклад	 призводить	 до	 помилкового	
тлумачення	проблеми»). В усіх інших ви-
падках вживаємо приводити.

«Порушення технології нанесення 
ізоляційного покриття та наслідки 
його старіння під час експлуатації 
трубопроводів призводять до втра-
ти адгезії з подальшим локальним 
відшаруванням ізоляції від метале-
вої поверхні труби, у результаті чого 
утворюються порожнини (пазухи)» 
(ТТ, 2013, № 4 (82), с. 28).

«Вирішення завдань із впрова-
дження систем телемеханіки на лі-
нійній частині магістральних газо-
проводів сприятиме оперативності 
проведення переключень на ЛЧ МГ, 
що приведе до економії паливно-
енергетичних ресурсів та зменшення 
негативних наслідків надзвичайних 
ситуацій у природних екосистемах» 
(ТТ, 2013, № 4 (82), с. 23).

Напрям і напрямок
Словники фіксують ці іменники як 

семантично тотожні. Одначе остан-
нім часом помітною стала тенденція 
їх стилістичного розрізнення. Пере-
дусім у переносному значенні, коли 
йдеться про важливі суспільно-по-
літичні заходи, шляхи діяльності, 
розвитку кого-, чого-небудь, літера-
турно-мистецький рух, течію, спря-
мованість якоїсь дії, явища, думок, 

інтересів, вживають слово напрям, 
а не напрямок.

«Одним із пріоритетних напрямів 
діяльності НАК «Нафтогаз України» 
є впровадження енергозберігаю-
чих заходів у технологічних проце-
сах для підвищення ефективності 
використання паливно-енергетич-
них ресурсів» (ТТ, 2013, № 4 (82), 
с. 18).

Якщо ж йдеться про лінію фізично-
го руху на невеликих відстанях, зде-
більшого послуговуються іменником 
напрямок (наприклад, вітер	 змінних	
напрямків,	 піти	 в	 напрямку	 до	 моря	
тощо).

Як бачимо, напрям і напрямок 
близькі значенням, проте не в усіх 
контекстах вони є взаємозамінними.

Наступний, наступне, таке
Вживання слів наступний, наступ-

не, таке має визначатися контекстом, 
оскільки ці слова є літературними 
і загальновживаними. Але слід чітко 
розрізняти змістове наповнення сло-
восполучень, у яких вони вживаються.
Наступний – який з’являється 

слідом за чимось; найближчий 
у часі чи просторі. Залежно від 
контексту це слово має кілька зна-
чень: дальший,	 подальший,	 другий. 
Якщо йдеться про предмети або 
конкретні явища, здебільшого вжи-
вають прикметник наступний: на-

ступного	 дня	 (тижня),	 наступний	
пункт тощо.

«Наступним кроком у розвитку 
описаної excel-програми буде пере-
ведення її на більш серйозне серед-
овище програмування типу Delphi» 
(ТТ, 2013, № 3 (81), с. 17).

Коли ж йдеться про абстрактні 
явища, що відбувалися чи відбувати-
муться після якогось часу, події, час-
тіше вдаються до прикметників даль-
ший, подальший: у	подальших	планах,	
подальша	робота.

Утім, замість сталося	 наступ-

не ліпше сказати сталося	 ось	 що, 
не повідомляємо наступне, а по-
відомляємо таке. Перед переліком 
або поясненням доречно вживати 
слово такий: не наступні	 факти, 
а такі	 факти, не з наступних	 спе-
ціальностей, а з таких	 спеціальнос-
тей та ін.

«Спортивна програма складалась 
з таких видів спорту: легка атлетика, 
армспорт, волейбол, гирьовий спорт, 
плавання настільний теніс, міні-фут-
бол, шахи, шашки та перетягування 
канату» (ТТ, 2011, № 5 (71), с. 26).

Явище синонімії тісно пов’язане 
з культурою мови. Багатство си-
нонімів дає змогу відшукати най-

доречніше, найпотрібніше для 
контексту слово, а самі пошуки та-
кого слова розвивають і збагачу-

ють думку, виховують навички пра-
вильного спілкування, підвищують 
мовну культуру. 


