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Шановні колеги!
Минає 2014 рік – час ве-

ликих змін та перетворень 
у державі і у душі кожного 
з нас. Цей рік був складним 
і виснажливим. Ми багато 
чого зрозуміли і переоцінили, 
стали сильнішими і згуртова-
нішими.

Наше підприємство завдя-
ки професіоналізму своїх пра-
цівників зуміло у заплановані 
терміни провести комплекс 
робіт з підготовки ГТС до ро-
боти в осінньо-зимовий пері-
од, незважаючи на складну 
фінансову ситуацію проводить 
невідкладні заходи з капі-
тального ремонту та модерні-
зації об’єктів газотранспорт-
ної мережі, надалі забезпечує надійне та безперебійне транспортування 
газу споживачам України та країнам Європи.

У 2014 році обсяг транзиту природного газу зменшився на 25 % і нині 
є історичним мінімумом – 63 млрд. м3. Однак ми сподіваємося на за-
лучення іноземних інвестицій для модернізації та реконструкції об’єктів 
ГТС, що дасть змогу посилити енергетичну безпеку України та підвищи-
ти комерційну привабливість діючих транспортних маршрутів. Першою 
ластівкою стало підписання угоди з Європейським інвестиційним банком.

Разом із залученням інвестицій буде впроваджено прогресивні техно-
логії та обладнання, завдяки чому виробничі процеси транспортування 
природного газу перейдуть на якісно новий рівень.

Великий інтерес для інвесторів становлять українські підземні сховища 
газу як стратегічний ресурс для зміцнення енергетичної безпеки Євро-
пи, оскільки місткість наших газосховищ (30,9 млрд. м3) є найбільшою 
на європейському континенті та має надзвичайно вигідне розташуван-
ня – в безпосередній близькості від кордону з країнами ЄС.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» також не стоїть осторонь подій, що нині відбува-
ються в Україні. З березня 2014 року у зону АТО мобілізовано 133 на-
ших працівника, з них 108 працівників виконують військовий обов’язок 
на сході нашої держави на даний час. Адміністрацією ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» було надано матеріальну допомогу 126 своїм працівникам – учас-
никам бойових дій у зоні АТО у розмірі 10 тис. грн. Профком Укртрансгазу 
та його члени всіляко підтримують волонтерський рух – допомагають вій-
ськовим, збирають кошти на закупівлю обладнання та обмундирування, 
відвідують поранених у госпіталях.

Ми добре усвідомлюємо, що наступний 2015 рік поставить нові ви-
клики і для нашої країни, і для нашого колективу. Бути готовими до них – 
головне завдання для нас сьогодні.

Хай 2015 рік пройде для нас під знаком миру і добра, любові й поваги 
до ближнього, стане роком чистих помислів і добрих справ, буде багатим 
на нові здобутки і приємні події.

Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, невичерпного щастя, 
віри в процвітання нашої країни. Хай збуваються всі мрії, хай любов і бла-
годать прийде у кожен дім.

З Новим 2015 роком та Різдвом Христовим! Веселих свят!

З повагою
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Укртрансгаз погодив режим роботи ГтС 
по західному напрямку на 2015 рік

З 10 по 11 грудня поточного року 
у м. Москва (Російська Федерація) 
пройшла щорічна міжнародна нара-
да газотранспортних компаній-тран-
зитерів російського газу в західному 
напрямку, на якій було узгоджено 
проведення планово-профілактичних 
і ремонтних робіт на газопроводах 
даного напрямку на 2015 рік та під-
писано відповідний протокол.

«Ми своєчасно виконали всі за-
плановані роботи на українській ГТС 
і готові надалі забезпечувати безпе-
ребійний транзит блакитного палива 
для наших європейських партнерів», – 
повідомив заступник директора Цен-
трального диспетчерського депар-
таменту ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» Вадим 
Фролов.

Крім того, під час наради було об-
говорено поточні питання диспетчер-
ської взаємодії і поліпшення міжна-
родного співробітництва.

Учасники відмітили важливу роль 
проведення подібних зустрічей у за-
безпеченні надійності транзиту газу 
споживачам.

Нагадаємо, що режим роботи ві-
тчизняної газотранспортної сис-
теми по балканському напрямку 
на 2015 рік було погоджено 17 жов-
тня 2014 року у м. Пояна Брашов (Ру-
мунія).

За 11 місяців з Європи імпортова-
но 4,0 млрд м3 природного газу

За оперативними даними Цен-
трального диспетчерського департа-
менту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», станом 
на 8 грудня 2014 року, з початку по-
точного місяця з Європи в Україну на-
дійшло 242,9 млн м3 природного газу.

Зокрема, 8 грудня надійшло 
з Польщі – 2,0 млн м3, а Словаччини – 
30,7 млн м3.

Варто зазначити, що за період 
з січня по листопад для потреб ві-
тчизняних споживачів з Польщі, Сло-
ваччини та Угорщини було імпорто-
вано 4,0 млн м3 блакитного палива.

Для порівняння, за аналогічний 
період минулого року з країн Євро-
пи в Україну надійшло 2,1 млн м3, 
а протягом позаминулого року – 
0,1 млн м3. 

оператори газотранспортних систем України 
та польщі підписали угоду щодо розширення 
системи газопроводів

17 грудня 2014 року у Варшаві 
оператори газотранспортної систе-
ми України (ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») 
та Польщі («GAZ-SYSTEM S.A.») підпи-
сали Угоду щодо взаємодії. Угоду ра-
тифікували голова правління «GAZ-
SYSTEM S.A.» Ян Чадам та президент 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Прокопів.

Підписаний документ передбачає 
інтеграцію газотранспортних систем 
обох держав з метою збільшення об-
сягів імпорту газу в Україну з Європи 
через Республіку Польща, а також 
забезпечення зберігання європей-
ського газу в підземних сховищах 
газу України та його подачі спожива-
чам в країнах ЄС.

«Сьогоднішня подія відкриває нові 
можливості для розвитку вітчизня-
ної газотранспортної системи та її 
інтеграції до європейського газо-
вого ринку. Щиро вдячний нашим 

польським колегам за конструктивну 
співпрацю», – прокоментував подію 
президент ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор 
Прокопів.

Оператори ГТС двох держав ви-
значили необхідні обсяги інвестицій 
з боку кожної сторони, відповідно, 
на території України та на території 
Польщі.

На території України основним 
варіантом розширення визначено 
будівництво магістрального газо-
проводу-інтерконектора «Дроздо-
вичі – Більче-Волиця» довжиною 
110 км з продуктивністю 8,0 млрд м3 
на рік у напрямку Польща-Украї-
на та 7,0 млрд м3 на рік у напрямку 
Україна –Польща.

Орієнтовна вартість будівництва 
магістрального газопроводу-інтер-
конектора на території України ста-
новить 245 млн дол США. 

через територію 
України для Європи 
протранспортовано 
58 млрд м3 
природного газу

З січня по листопад поточного року 
через територію України для Євро-
пи протранспортовано 58 млрд м3 
природного газу, що на 25 % менше 
за показники аналогічного періоду 
минулого року.

Варто зазначити, що для спожива-
чів України, протягом 11 місяців було 
протранспортовано 32,7 млрд м3, що 
на 14 % менше порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року.

Таким чином, обсяг товарного газу 
склав 90,8 млрд м3, що на 22 % мен-
ше ніж в аналогічний період минуло-
го року.

При цьому виробничо-техноло-
гічні витрати на функціонування га-
зотранспортної системи знизились 
на 23 % до 1,7 млрд м3 блакитного 
палива. 
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за 11 місяців з Європи 
імпортовано 
4,0 млрд м3 
природного газу

За оперативними даними Цен-
трального диспетчерського депар-
таменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», станом 
на 8 грудня 2014 року, з початку по-
точного місяця з Європи в Україну 
надійшло 242,9 млн м3 природного 
газу.

Зокрема, 8 грудня надійшло 
з Польщі – 2,0 млн м3, а Словаччини – 
30,7 млн м3.

Варто зазначити, що за період 
з січня по листопад для потреб ві-
тчизняних споживачів з Польщі, Сло-
ваччини та Угорщини було імпорто-
вано 4,0 млн м3 блакитного палива.

Для порівняння, за аналогічний 
період минулого року з країн Євро-
пи в Україну надійшло 2,1 млн м3, 
а протягом позаминулого року – 
0,1 млн м3. 
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залучено кредит Європейського банку реконструкції та розвитку
Укртрансгаз залучив в Євро-

пейському банку реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро 
на модернізацію газопроводу «Урен-
гой – Помари – Ужгород». Відповідну 
кредитну угоду між Україною та бан-
ком підписали міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін і дирек-
тор з енергетики ЄБРР Рікардо Пуліті.

«Це не тільки проект модернізації 
газотранспортної інфраструктури, 
а можливість сприяти повній прозо-
рості енергетичного сектору Укра-
їни в цілому», – наголосив директор 
ЄБРР з енергетики Рікардо Пуліті.

Він також підкреслив, що Україна є 
ключовою транзитною системою і по-
тенційно може стати важливим Єв-
ропейським енергетичним центром: 
«Прозорість і відвертість – основні 
умови відновлення України як голов-
ного Європейського енергетичного 
центру».

У церемонії ратифікації фінансо-
вої угоди також взяв участь пре-
зидент ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор 
Прокопів, який спільно з Рікардо 
Пуліті підписав проектну угоду між 

Європейським банком реконструкції 
і розвитку та оператором вітчизняної 
газотранспортної системи.

«Реалізація цього проекту дасть 
змогу не тільки підвищити надій-
ність та енергоефективність газо-
транспортної системи, але й зміцнить 
енергетичний суверенітет України», 
– прокоментував подію президент 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Прокопів.

Нагадаємо, що 1 грудня 2014 року 
прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк і президент Європейського 
інвестиційного банку Вернер Хойер 
підписали кредитну угоду про виді-
лення 150 млн. євро на проект з мо-
дернізації газопроводу «Уренгой–По-
мари–Ужгород».

Метою здійснення цього проекту 
є підвищення надійності, прозорос-
ті, енергетичної ефективності діючих 
транспортних маршрутів, зменшення 
впливу на навколишнє середовище, 
мінімізація ризиків поставок природ-
ного газу європейським споживачам 
через територію України.

Варто зазначити, що Кабінет Міні-
стрів України 22 жовтня 2014 року 

своїм розпорядженням № 1143-р 
погодив залучення до 150 млн євро 
у ЄІБ і до 200 млн дол у Європей-
ського банку реконструкції і розвитку 
(ЄБРР) на модернізацію «Уренгой – 
Помари – Ужгород». Згідно з до-
кументом ці кошти держава готова 
видати оператору газотранспортної 
системи ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» для ре-
алізації проекту у вигляді субкредиту 
під 2 % річних від залученої суми.

Закупівля компонентів, які фінансу-
ватиме ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або інші 
сторони, буде здійснюватись відпо-
відно з принципами справедливості, 
прозорості, конкуренції, і не стави-
тиме під загрозу економічні інтереси 
і фінансову життєздатність проекту 
та не суперечитиме основним прин-
ципам політики ЄІБ та ЄБРР.

У рамках реалізації першого етапу 
проекту передбачається здійснити 
капітальний ремонт чотирьох діль-
ниць лінійної частини, загальною 
довжиною близько 119 км та ре-
конструювати компресорну станцію 
«Ромни». 

Довідка
Магістральний газопровід «Урен-

гой – Помари – Ужгород» введений 
в експлуатацію в 1984 році й, маючи 
9 компресорних станцій потужністю 

675 МВт, продуктивність 27,9 млрд 
м3/рік і довжину в 1160 км, є одним із 
основних трубопроводів для транзи-
ту природного газу в країни Європи.

З документальною кінохронікою бу-
дівництва даного газопроводу можна 
ознайомитись через посилання
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Укртрансгаз почав публікувати дані щодо транспортування газу 
на європейській платформі ENTSOG

Оператор вітчизняної газотранс-
портної системи ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» розпочав щоденну публікацію 
даних про транспортування газу 
територією України на інформацій-
ній платформі асоціації операторів 
газотранспортних мереж Євро-
пи (ENTSOG). Інформацію можна 
переглянути за адресою: https://
transparency.entsog.eu/.

«Щоденне інформування гро-
мадськості та наших європейських 
партнерів про надходження та тран-
зит блакитного палива територією 
України до країн ЄС є черговим кро-
ком Укртрансгазу з реалізації по-
літики прозорості та впровадження 

стандартизованих європейських 
процедур роботи операторів ГТС», – 
прокоментував подію президент 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Прокопів.

«Ми вдячні Єврокомісії за активну 
підтримку наших зусиль щодо збіль-
шення прозорості газового сектору 
України. Ми сподіваємось, що щоден-
не розкриття інформації про стан під-
земних сховищ та обсяги транспорту-
вання газу на провідних європейських 
платформах додасть нашим парт-
нерам впевненості як у стабільності 
української ГТС, так і у надійності На-
фтогазу та Укртрансгазу», – повідо-
мив голова правління НАК «Нафтогаз 
України» Андрій Коболєв.

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

Варто зауважити, що з 28 серпня 
2014 року інформація про наявні об-
сяги природного газу в українських 
ПСГ щоденно публікується на ін-
формаційній платформі асоціації єв-
ропейських операторів газосховищ 
(GSE): http://transparency.gie.eu/. 

Довідка
Вимірювання обсягів газу та його 

якісних показників на вході в газо-
транспортну систему України здій-
снюється через 11 газовимірюваль-
них станцій: Писарівка, Сохранівка, 
Серебрянка, Платово, Прохорівка, 
Суджа, Валуйки, Белгород, Брянськ, 
Кобрин та Мозир. Основні обсяги газу 
надходять в Україну через ГВС Суд жа, 
Писарівка, Сохранівка, Валуйки.

Облік газу, який транспортується 
до країн Європи та Балканського ре-
гіону здійснюється на 8 ГВС: Олексі-

ївка, Дроздовичі, Ужгород, Берегово, 
Теково, Орловка, Гребеники, Каушани. 
Основні обсяги транзитного газу 
направляються до країн ЄС через 
ГВС Ужгород (в напрямку Словаччи-
ни), Берегово (в напрямку Угорщини) 
та Орловка (в напрямку Румунії).

Наразі щоденна інформація пе-
редається на платформу ENTSOG 
з 18 вхідних та вихідних газовимірю-
вальних станцій.

Європейська мережа операторів 
газотранспортних систем (ENTSOG), 

створена в грудні 2009 року. У її склад 
входить більше 30 операторів газо-
транспортних систем Європейсько-
го Союзу. Європейську мережу опе-
раторів газотранспортних системи 
(ENTSOG) було створено для того, 
щоб забезпечити прозорість роботи 
ГТС Європи. Діяльність ENTSOG та-
кож спрямована на сприяння в про-
веденні трансграничної торгівлі га-
зом для внутрішнього Європейського 
ринку і розвитку європейської газової 
мережі.
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і. а. Мазяр
Нак «Нафтогаз України»

ігор Мазяр:  
«Ми повинні переконувати 
наших європейських партнерів 
у вигідності співробітництва»
ексклюзивно для журналу «трубопровідний транспорт» керівник представництва 
Нак «Натогаз України» в Будапешті ігор Мазяр розповів про особливості роботи 
з європейськими колегами та перспективи співробітництва України та ЄС  
в газовій сфері

Пане Ігорю, як розпочався Ваш 
трудовий шлях у газовій промис-
ловості?

Років вісім тому мене запроси-
ли на роботу в одну угорську енер-
го-трейдерну компанію, яка мала 
серйозні плани щодо свого розви-
ту на українському енергетичному 
ринку. Довелося вивчати специфіку 
доволі нової для мене галузі. Зрозу-
міло, що видатним спеціалістом я ще 
не став, але базовими основами, ду-
маю, володію добре.

Чому ви обрали професію газо-
вика?

Скоріше можна сказати, що 
не я обрав цю професію, а саме про-
фесія обрала мене. Зрештою, з цьо-
го приводу я абсолютно не жалкую. 
Енергетика – невід’ємна і дуже 
важлива частина життя сучасного 
суспільства. Чим глибше занурюєш-
ся в неї, тим більш цікавими стають 
чисельні аспекти функціонування га-
зової індустрії. Сьогодні мій кожний 
день починається з аналізу новин на-
шої галузі.

Що стало передумовою для ор-
ганізації Представництва?

Перш за все, це глибокі та масш-
табні реформи в НАК «Нафтогаз 
України», які розпочалися в квітні 
цього року. Сьогодні наша компанія 
повинна самостійно вирішувати голо-
вну задачу – забезпечення громадян 
і економіки України найважливішим 
видом енергії – природним газом. 
Вирішувати це завдання доводить-
ся в надскладних умовах фактичної 
зовнішньої агресії та війни в одному 
з регіонів країни, в умовах затяжно-
го і гострого протистояння з росій-
ськими постачальниками, в час, коли 
наша країна робить рішучі кроки 
в напрямку більш глибокої асоціації 
з Європейським Союзом. Для цього 
необхідно перш за все встановити 
та крок за кроком зміцнювати парт-
нерство з Єврокомісією, галузевими 
відомствами та нафтогазовими ком-
паніями сусідніх країн. Для вирішен-
ня першого з цих завдань створено 
Представництво НАК «Нафтогаз 
України» в Брюсселі. А от досягнен-
ня другої мети повинен забезпечити 

наш офіс в Будапешті, діяльність яко-
го повинна охопити весь регіон Цен-
тральної та Східної Європи (Австрію, 
Польщу, Словаччину та Угорщину).

Які завдання стоять нині перед 
Представництвом НАК «Нафтогаз 
України» в Будапешті?

Ми повинні стати послами «На-
фтогазу України» в сусідніх країнах-
членах Євросоюзу. Зокрема, наше 
завдання – допомога в забезпеченні 
рівномірного та безперебійного по-
стачання природного газу в Україну 
з боку Словаччини, Польщі та Угор-
щини. Ми повинні переконувати наших 
європейських партнерів у вигіднос-
ті співробітництва з НАК «Нафтогаз 
України» в різноманітних питаннях, 
наприклад, в модернізації та спільній 
експлуатації нашої газотранспортної 
системи, в створенні регіонально-
го газового хабу на базі найбільших 
на континенті українських газових 
сховищ. Треба також вивчати досвід 
сусідніх країн в реалізації положень 
Третього енергетичного пакету ЄС 
та допомагати впроваджувати цей 
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досвід в Україні. Особливу увагу 
слід приділити питанням підвищен-
ня енергоефективності та енерго-
збереження як в промисловості, так 
і житлово-комунальному господар-
стві. Усі ці питання є в наших планах 
на найближче майбутнє.

Яким особисто Ви бачите спів-
робітництво України та країн ЄС 
в газовій сфері?

Перш за все – рівноправним 
та взаємовигідним. Нам необхідно 
чітко визначитися з роллю і місцем 
України на європейському енерге-
тичному ринку. На мій погляд, ми 
повинні стати магістральним транс-
портером, надійним та прозорим 
партнером, чия газотранспортна 
система є органічною частиною тру-
бопровідної мережі, яка рівномірно 
опутує весь наш континент. Ми дуже 
сподіваємося на те, що Україна та ЄС 
досягнуть чітких домовленостей 
щодо участі Євросоюзу в модерні-
зації та ефективному управлінні на-
шою ГТС. Це надзвичайно важливе 
політичне та комерційне питання. 
Українські газогони повинні стати ву-
лицею з двостороннім рухом, забез-
печуючи можливість як прямої, так 
і реверсної подачі газу. Ще одним 
важливим фактором мені видається 

можливість використання найбіль-
ших в Європі українських підземних 
сховищ газу для створення повно-
цінного східноєвропейського газо-
вого хабу як платформи для спотової 
торгівлі природним газом. До речі, 
ця ідея вже отримала схвалення 
на найвищому рівні – у ході зустрічі 
президента України Петра Порошен-
ка з президентами країн «Вишеград-
ської четвірки» в Братиславі в листо-
паді цього року.

Які інноваційні методи плануєте 
застосувати в своїй роботі за кор-
доном?

Для початку Представництво зосе-
редилося на встановленні необхідних 
контактів з законодавцями, з мініс-
терствами та відомствами, з регу-
ляторними органами та експертним 
середовищем, і з їх допомогою ми 
в деталях вивчаємо ситуацію в регі-
оні. Ми повинні організувати якомога 
широке висвітлення та обговорен-
ня актуальних для України питань 
енергетичної галузі. За допомогою 
спеціалістів нам треба прорахувати 
вигоди і можливі проблеми в спра-
ві створення східноєвропейського 
газового хабу на базі українських 
газосховищ, вивчити можливості 
створення в разі необхідності нових 

маршрутів для постачання природ-
ного газу в Україну. Особливу увагу 
ми плануємо приділити вивченню 
методів забезпечення енергоефек-
тивності та енергозбереження і роз-
робці конкретних пропозицій для вті-
лення цього досвіду у нас в Україні. 
Одним словом, це складна щоденна 
робота, яка необхідна для того, щоб 
вивести українську енергетичну га-
лузь на якісно новий рівень, зробити 
її бажаним партнером для будь-яких 
закордонних енергетичних компаній.

У переддень новорічних та різд-
вяних свят що би Ви хотіли поба-
жати нашим читачам?

В першу чергу – оптимізму! На-
ступного року нас чекає тяжка спіль-
на праця, яка буде скерована на до-
корінне реформування української 
енергетики взагалі, і нафтогазової га-
лузі зокрема. А від успіху цих реформ 
залежатиме і успіх нашої боротьби 
за нову, сильну і ефективну Україну. 
Адже будуємо ми її на майбутнє – для 
наших дітей і внуків. І я щиро бажаю 
усім нам якомога скоріше побачити 
результати наших зусиль на благо 
нашої Вітчизни! Ми зробимо все, щоб 
зігріти Україну, але ніякий газ чи ін-
ший енергоносій ніколи не замінять 
тепла українських сердець! 
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Модернізація газотранспортної 
системи України
Газотранспортна мережа України, враховуючи її стратегічне значення 
та економічну цінність, є надзвичайно важливим активом України

о. т. Михалевич
канд. техн. наук
пат «УкртраНСГаз»

Нині газотранспортна сис-
тема України – найбільша 
в світі інфраструктура для 
транзиту газу, яка тісно 

пов’язана з газотранспортними сис-
темами сусідніх європейських країн 
і відіграє значну роль у європейській 
енергетичній безпеці. Потужність 
української газотранспортної систе-
ми дає змогу збільшити транзит газу 
до країн Європи, порівняно з існую-
чим рівнем, на 80 млрд м3 на рік без 
будівництва нових газопроводів.

Слід особливо підкреслити, що на-
дійність постачань природного газу 
забезпечується комплексом підзем-
них сховищ газу. Країни Європи мо-
гли б спільно використовувати під-
земні газові сховища (ПСГ) в Україні 
як компенсаційні потужності в пікові 
періоди споживання газу. Комплекс 
підземних сховищ газу дає можли-
вість створювати резерви природного 
газу, купленого за спотовими цінами 
як для України, так і для країн Західної 
та Центральної Європи для подаль-
шого споживання в пікові періоди.

Система ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
а це 12 сховищ з активним обсягом 
газу в 31 млрд м3, добовою продук-
тивністю до 260 млн м3, нині є одні-
єю з найбільших у світі. Необхідний 
обсяг газу в ПСГ для забезпечення 
потреб споживачів України стано-
вить до 15 млрд м3, таким чином 

існує реальна можливість зберіган-
ня в ПСГ України природного газу 
для європейських компаній обсягом 
до 15 млрд м3.

Модернізація газотранспортної 
системи України залишається важ-
ливим пріоритетом для України 
та Європейського Союзу. У зв’язку 
з цим Компанія почала масштабний 
проект з модернізації та реконструк-
ції української газотранспортної 
системи, який спрямований на до-
сягнення якісних показників в части-
ні підвищення надійності та комер-
ційної привабливості транспортних 
маршрутів і мінімізацію ризиків по-
стачання природного газу європей-
ським споживачам через територію 
України.

Багаторічний досвід експлуатації 
ГТС України довів її надійність, про-
те наш пріоритет – це зміцнення 
транзитного потенціалу. У зв’язку 
з цим було розпочато масштабний 
проект з модернізації та реконструк-
ції газотранспортної системи, який 
спрямований на досягнення якісних 
показників в частині підвищення на-
дійності та комерційної привабливос-
ті транспортних маршрутів і мініміза-
цію ризиків постачання природного 
газу європейським споживачам че-
рез територію України. Реалізація 
такого проекту вимагає залучення 
довгострокових інвестицій.

Основними принципами стратегії 
модернізації є:
• зниження енергозатрат – основний 

напрям модернізації;
• прагматичний вибір в умовах змін-

них обсягів завантаження;
• комплексні рішення – гарантія на-

дійності і ефективності.
Основними транзитними напрям-

ками газотранспортної системи 
України є і залишатимуться магі-
стральні газопроводи «Союз», «Урен-
гой – Помари – Ужгород», «Прогрес» 
та система газопроводів «Єлець – 
Кременчук – Ананьїв – Ізмаїл», які 
і визначено пріоритетними об’єктами 
модернізації і реконструкції.

Згідно з висновками компанії 
«Мотт Макдоналд» загальний обсяг 
необхідних інвестицій для реалізації 
заходів з модернізації та реконструк-
ції пріоритетних об’єктів становить 
5,3 млрд доларів США. Такі капіта-
ловкладення забезпечать надійний 
і ефективний транзит газу до Євро-
пи обсягом до 146 млрд м3 на рік 
до 2030 року і надалі, що є значно 
нижчими порівняно з іншими про-
ектами поставок газу до Європи, та-
кими як «Північний потік» (вартість 
14,8 млрд. євро, потужність 2-х ни-
ток – 55 млрд м3) і «Південний потік» 
(вартість 24 млрд євро, потужність – 
63 млрд м3), які розраховані на одну 
і ту ж ресурсну базу.
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У результаті проведення модерні-
зації та реконструкції пріоритетних 
об’єктів ГТС ми досягнемо:
• підвищення надійності транспорту-

вання газу;
• підвищення ефективності функціо-

нування ГТС;
• збільшення рентабельності транзи-

ту газу;
• зниження впливу на навколишнє 

середовище;
• зниження ризику поставок газу єв-

ропейським споживачам через те-
риторію України;

• адаптування ГТС України до євро-
пейських стандартів.

висновки
Вибір об’єктів і напрямків модерні-

зації безпосередньо буде залежати 
від майбутніх обсягів транзиту газу.

За нашими оцінками оптимістич-
ний варіант обсягу транзиту ста-
новить 80–100 млрд м3, базовий 
варіант – 60–80 млрд м3 (в межах 
існуючого рівня) і песимістичний ва-
ріант – 40–60 млрд м3 (на межі рен-
табельності роботи системи).

Введення в дію Росією альтер-
нативних газопроводів, економічна 
доцільність яких у разі надлишку 
транзитних потужностей поступа-
ється політичним аспектам, несе для 
української ГТС загрозу зменшення 
завантаження, а відтак і зменшення 
доходів.

Для повномасштабного плануван-
ня робіт з модернізації газотранс-
портної системи України необхідно 
мати довгострокові гарантії експор-
тера (Російської Федерації) та ім-
портерів (країн Європи) щодо обсягів 
транзиту природного газу територією 
України, оскільки капіталовкладення 
можуть бути неефективними, якщо 
в процесі подальшої експлуатації ГТС 
не буде завантажена на повну про-
ектну потужність.

Економічний аналіз модернізації 
та реконструкції ГТС показує високу 
ефективність вкладення інвестицій, 
порівняно з іншими проектами по-
ставок газу до Європи, таких як побу-
дований «Північний потік» (вартість – 

близько 15 млрд євро, потужність 
2-х ниток – 55 млрд м3), а також за-
планований «Південний потік» (вар-
тість – близько 24 млрд євро, потуж-
ність – 63 млрд м3), які розраховані 
на одну і ту ж ресурсну базу.

На закінчення хочу зазначити, що 
Україна протягом багатьох років 
була і залишається надійним тран-
зитером газу. Нині український на-
прямок є найбільш оптимальним 
і економічно обґрунтованим шляхом 
транспортування російського при-
родного газу до країн Європи. Об-
сяги протранспортованого газу про-
тягом усіх цих років підтверджують 
ефективність газотранспортної сис-
теми України. 
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китай: ріст промисловості з газом
з 1 грудня 2014 року ціна газу для промислових споживачів в китаї  
зросла на 15 % – до 372 доларів за тисячу кубометрів. У статті зазначається, 
що зростання тарифів не означає, що національний оператор газової індустрії 
компанія CNPC отримуватиме більше прибутку – це лише свідчить, що збитки CNPC 
знизились. підвищення тарифів мало місце вперше за останні три роки

М. л. Білявський
rанд. техн. наук
пат «УкртраНСГаз»

У першому півріччі 2014 року 
CNPC дотувала кожен ку-
бометр природного газу 
на 16 центів (таким чином, 

кожна поставлена промисловим спо-
живачам тисяча кубометрів природ-
ного газу приносила китайській ком-
панії 160 доларів збитку). Дотація 
за кожен кубометр газу, отриманого 
із СПГ, становила 48 центів (480 до-
ларів за тисячу кубічних метрів). У ці-
лому у 2013 році збитки CNPC від 
торгівлі природним газом становили 
6,8 млрд. доларів.

Промисловість Китаю у 2013 році 
спожила 78 % від всього видобутку 
газу (115 млрд м 3). Загальне спо-
живання склало 147,1 млрд м 3, що 
на 13 % більше, ніж в 2012 році. 
Таким чином, було імпортовано 
42,5 млрд м 3 природного газу, що 
на 31,1 % більше, ніж роком раніше. 
При цьому ціна на СПГ в Азії в серпні 

2014 року дорівнювала 507 доларів 
за тисячу кубометрів. Через це кращі 
спеціалісти нафтогазового комплек-
су КНР працюють над питанням роз-
ширення системи газогонів.

Один з останніх наймасштабніших 
газотранспортних проектів Китаю – 
магістральний трубопровід, який по-
єднав Бірму та Китай було запущено 
в промислову експлуатацію у липні 
2013 року. Продуктивність газопро-
воду становила 12 млрд м 3 на рік.

До початку експлуатації цього га-
зопроводу було пройдено довгий 
шлях тривалістю в дев’ять років. Пер-
шу угоду за проектом було підписано 
у 2004 році – уряд Бірми і компанія 
Petrochina (дочірнє підприємство 
CNPC) домовилися про постачан-
ня газу з Бірми до Китаю терміном 
на 30 років.

У 2008 році CNPC підписала до-
говір з консорціумом – оператором 

родовища, на чолі якого стоїть ко-
рейська компанія Daewoo. Тільки 
після цього розпочалось будівництво 
газопроводу. Цей проект відрізняєть-
ся від інших тим, що поряд з ниткою 
газопроводу довжиною 793 км пара-
лельно збудовано нафтопровід.

Газ в трубопровід Бірма – Китай 
поступає з родовища Шві, яке було 
відкрите в 2004 році і отримало 
свою назву за іменем лідера Бірми 
Тана Шві. Запаси газу в родовищі 
оцінюються в 258 млрд дол. Нині 
в освоєнні родовища беруть участь 
компанії Daewoo (51 %), індійська 
ONGC (17,5 %), бірманська Myanmar 
Oil and Gas Enterprise (15 %), Korean 
Gas Corporation (GOGAS, 8,5 %) 
та індійська GAIL (8,5 %). У даний 
час оператором проекту є CNPC 
(50,9 %). Компанія Myanma Oil and 
Gas Enterprise володіє часткою 
в 49,1 %.

політичні питання та найменша ціна
Найдешевше природний газ Китай 

отримує по газопроводу Мьянма – 
Китай з Бірми, за ціною 151 доларів 
за тисячу кубічних метрів.

Газопровід Мьянма – Китай буду-
вався швидко і організовано. Через 
те, що індійська нафтогазова кор-
порація GAIL пропонувала викупити 
бірманський газ за ціною 168 дол 
за тис. м3 у Бірмі і за її межами ба-

гато хто був невдоволений тим, що 
за покупця газу було вибрано Китай.

Проте такий вибір був обумовле-
ний тим, що Китай політично підтри-
мує режим лідера Бірми – Тана Шві.

У найближчому майбутньому 
драйвером зростання споживання 
природного газу в Китаї може стати 
складна екологічна ситуація в міс-
тах КНР.

За 2013 рік від смогу в Китаї по-
мерло більше 9 тисяч людей. Одні-
єю з причин є те, що близько 70 % 
електроенергії КНР отримує з вугіл-
ля (і лише близько 4 % з природного 
газу). Спалювання ж природного газу, 
як відомо, дає набагато менше шкід-
ливих викидів, чим вугілля.
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Сланцевий резерв
Загальні запаси сланцевого газу 

в КНР, як очікується, найбільші в світі. 
Згідно з оцінками EIA, вони досяга-
ють 36 трлн м 3. Газ міститься у шіс-
тьох великих сланцевих басейнах.

Найближчу китайську мету в галу-
зі видобутку сланцевого газу визна-
чено так: видобути 6,5 млрд. м 3 газу 
до 2015 року. Втім, Reuters повідо-
мляє, що КНР навряд чи виконає це 
завдання. Однією з причин є те, що 
китайські сланці місцями відрізняють-
ся досить високим вмістом глини, що 
утрудняє проведення гідророзриву.

Восени 2014 року Китай провів 
аукціони з продажу ліцензій на роз-
відку сланцевого газу в 19 блоках. 

Було отримано 152 пропозиції, пе-
ремогли 16 компаній – очікується, 
що вони вкладуть у видобуток ки-
тайського сланцевого газу близько 
2 млрд. доларів. Раніше аукціон про-
водився літом 2013 року, тоді потен-
ційним інвесторам пропонувалися 
чотири блоки. Переможцями стали 
китайські компанії Sinopec і Henan 
Coal-bed Methane Co.

Варто зазначити, що в ході першо-
го аукціону уряд КНР не допускав 
до конкурсу зарубіжні компанії. В да-
ний час готується проведення тре-
тього аукціону

У ході презентації Sinopec на кон-
ференції 5th Annual Unconventional 

Hydrocarbons Summit 2013 було 
вказано, що в ході 12-ої п’ятирічки 
(2011–2015 років) в Китаї має бути 
пробурено 50 розвідувальних сверд-
ловин і 150 свердловин для видобут-
ку сланцевого газу.

Нині в Китаї було пробурено 
54 сланцевих свердловини. Гідророз-
риви проводилися майже у всіх з них. 
В цілому, порядку 17 свердловин 
було пробурено компанією Sinopec, 
23 – Yanchang Petroleum (Group) Co, 
більше десяти свердловин пробурив 
Petrochina і CNPC.

При цьому з 54 свердловин лише 
вісімнадцять показали більш-менш 
пристойний рівень припливу газу. 
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Нові вимоги до вимірювання 
витрат та об’ємів природного газу 
на газорозподільних станціях
розглянуто основні чинники, які потребували розроблення нового стандарту 
організації пат «УкртраНСГаз» СоУ 49.5–30019801–114:2014 «Газорозподільні 
станції. пункти вимірювання витрати та об’єму газу. основні технічні вимоги».  
також наведено основні положення цього нормативного документу

М. і. Болховітін
пат «УкртраНСГаз»

За останні 10 років у сфері 
газовимірювань відбулись 
корінні зміні як у норма-
тивній базі, так і у поко-

ліннях засобів вимірювань та підхо-
дах до будівництва (реконструкції) 
ГРС шляхом пріоритетного впрова-
дження автоматичних блочних ГРС 
та пунктів вимірювання витрати газу 
(ПВВГ).

Це потребувало перегляду чин-
них СОУ, що встановлюють вимо-
ги до ПВВГ під час їх реконструкції 
та будівництва.

Розглянемо більш докладно ці зміни.
Наказом Державного комітету 

України з питань технічного регу-
лювання та споживчої політики від 
3 жовтня 2007 року № 245 «Про 
надання чинності в Україні міждер-
жавним стандартам, скасування 
нормативних документів та запро-
вадження перехідного періоду дії 
нормативних документів» (з ураху-
ванням змін і доповнень, внесеними 
наказом від 30 грудня 2009 року 
№ 486), скасовано чинність в Україні 
з 1 січня 2014 р. низки нормативних 
документів, в т. ч. і РД 50–213–80 
«Правила измерения расхода газов 

и жидкостей стандартными сужа-
ющими устройствами», відповідно 
до вимог якого ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
наразі у переважній більшості забез-
печує виконання замірів на ПВВГ.

Наказом Державного комітету 
України з питань технічного регу-
лювання та споживчої політики від 
4 листопада 2010 року № 500, за-
тверджено План організаційно-тех-
нічних заходів щодо впровадження 
в Україні комплексу міждержавних 
стандартів, що набули чинності як на-
ціональні, ДСТУ ГОСТ 8.586.1…5:2009 
(ИСО 5167–1…4:2003) «Метрологія. 
Вимірювання витрати та кількості 
рідини й газу із застосуванням стан-
дартних звужувальних пристроїв», 
згідно з яким усі діючі вузли обліку 
газу на базі стандартних звужуваль-
них пристроїв до 01.01.2014 повинні 
бути приведені у відповідність до ви-
мог цього комплексу стандартів 
та атестовані у відповідному порядку.

Враховуючи складну економічну 
ситуацію у країні та потребу у значно-
му обсягу капітальних вкладень для 
виконання вимог цього наказу, Мініс-
терство економічного розвитку і тор-
гівлі України наказом від 10.12.2013 

№ 1456 «Про затвердження пла-
ну організаційно-технічних заходів 
щодо впровадження в Україні комп-
лексу міждержавних стандартів, що 
набули чинності як національні, ДСТУ 
ГОСТ 8.586.1…5:2009 (ИСО 5167–1…
4:2003) «Метрологія. Вимірювання 
витрати та кількості рідини й газу із 
застосуванням стандартних звужу-
вальних пристроїв» продовжило тер-
міни реконструкції та атестації вузлів 
обліку газу до 2020 року.

Виконання цього наказу потребує 
реконструкції абсолютної більшості 
ПВВГ.

До недавнього часу в Україні 
на пунктах вимірювання витрати 
газу переважно застосовувався ме-
тод змінного перепаду тиску з вико-
ристанням звужувальних пристроїв 
зі стандартними діафрагмами. Але 
точність цього методу вимірювання 
витрати та об’єму газу характеризу-
ється максимальною можливою по-
хибкою від 0,9 до 3 %.

Існують два шляхи вирішення пи-
тання реконструкції вузлів обліку газу.

Перший шлях складається з при-
ведення ПВВГ на базі звужуваль-
них пристроїв відповідно до вимог 
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нового комплексу стандартів. При 
цьому значні фінансові кошти, вкла-
дені у реконструкцію, не призвели б, 
по-перше, до відчутної зміни ситуації 
з розбалансами у газотранспортній 
системі, по-друге, залишили б систе-
му обліку газу в Україні на рівні, що 
на декілька десятиріч відстає від єв-
ропейського та світового рівня.

Тому було вибрано другий шлях – 
під час реконструкції замінити звужу-
вальні пристрої на більш прогресивні, 
технологічні та точніші пристрої вимі-
рювання витрати та об’єму газу – лі-
чильники газу.

У процесі всебічного аналізу сучас-
ного європейського досвіду у сфері 
газовимірювання, технічних й метро-
логічних показників різних пристроїв 
вимірювання витрати та об’єму газу 
в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» прийнято рі-
шення щодо пріоритетного викорис-
тання ПВВГ на базі ультразвукових 
лічильників газу під час реконструк-
ції або будівництва нових ГРС.

У Європі основним засобом вимі-
рювання витрати та об’єму газу були 
турбінні та роторні лічильників газу. 
Але в останні 10 років нове поколін-
ня засобів вимірювання, а саме уль-
тразвукові лічильники є пріоритетом 
під час будівництва та реконструкції 
вузлів обліку газу.

Нижче наведено основні переваги 
та недоліки методу змінного перепа-
ду тиску, ультразвукових, турбінних 
та роторних лічильників.

Розглянемо чинну в Україні норма-
тивну базу щодо газовимірювань.

Нормативною базою для вимі-
рювання витрати та кількості газу 
з застосуванням методу змінного 
перепаду тиску є комплекс стандар-
тів ДСТУ ГОСТ 8.586.1…5:2009 [1], 
керівний нормативний документ РД 
50–213–80 [2] та ГОСТ 30319.0…3–
96 «Газ природный. Методы расчета 
физических свойств» [3].

З 01.01.2007 в Україні надано чин-
ності низці гармонізованих з євро-
пейськими стандартів, які стосуються 
використання механічних лічильників 
газу для розрахунку витрати газу.

Такими стандартами є ДСТУ 
EN 1359:2006 «Лічильники газу 
мембранні. Загальні технічні умови» 
[4], ДСТУ EN 12261:2006 «Лічиль-
ники газу турбінні. Загальні технічні 
умови» [5] ДСТУ EN 12480:2006 «Лі-
чильники газу роторні. Загальні тех-
нічні умови» [6].

У Європі існує ISO 17089–1:2010 
«Вимірювання потоку плинного се-
редовища в закритому трубопроводі. 
Ультразвукові лічильники газу. Час-
тина 1: Лічильники для комерційного 

обліку та розподілу» [7], а також 
керівництво GL 340–502 «Станції 
редукування тиску і вимірювання 
газу – проектування, будівництво, 
реконструкція та експлуатація» [8]. 
Ці нормативні документи містять ви-
моги щодо технічних характеристик 
УЛГ, вимірювальних трубопроводів 
з УЛГ, їх монтажу та експлуатації.

В Україні з 2008 року діє важли-
вий документ МВУ 034/03–2008 
«Інструкція. Метрологія. Об’єм газу 
за стандартних умов. Типова методи-
ка виконання вимірювань з викорис-
танням лічильника газу та коректора 
об’єму газу» [9], який надає норма-
тивні підстави для ведення вимірю-
вання вимірювальними комплексами 
з лічильниками газу. Але ця методика 
розроблялася на основі вимог до ме-
ханічних лічильників і не всі її вимоги 
можна застосовувати до УЛГ. Йде 
доопрацювання цього документа 
з метою адаптації його вимог до уль-
тразвукових лічильників газу.

Чинний до 2014 року СОУ 60.3–
30019801–064:2008 «Метроло-
гія. Пункти вимірювання витрати 
та об’єму газу на газорозподільчих 
станціях ДК «Укртрансгаз». Загальні 
технічні та технологічні вимоги» [10] 
відповідав дійсним на час його роз-
роблення технічним та технологічним 

Показники
Пристрої вимірювання витрати та об’єму газу

Ультразвукові 
лічильники газу

Турбінні (ТЛГ) та роторні 
(РЛГ) лічильники газу

Звужувальні пристрої 
(діафрагми)

Максимальна похибка вимірювання 0,15–0,5 % 1,0–2,0 % 0,9–3,0 %

Діапазон вимірювання До 1:100
До 1:30 (ТЛГ), до 1:160 

(РЛГ)
До 1:22 (на одній 

діафрагмі)

Можливість проведення «сухого» 
калібрування без застосування 
повірочного стенду

Є Немає -

Можливість передавання виміряних даних 
у цифровому вигляді

Є Немає -

Можливість проведення діагностування 
стану лічильника та процесу вимірювання 
в режимі реального часу

Є Немає Немає

Відсутність додаткової втрати тиску газу 
в трубопроводі

Так Ні Ні

Відсутність потреби опалювальних 
приміщень для встановлення 
та функціонування

Так Ні Так

Довжини прямих ділянок до та після 
пристрою

До 30D до пристрою 
та до 10D після нього

До 20D до пристрою 
та до 5D після нього

До 96D до пристрою 
та до 8D після нього
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рішенням і здебільшого стосувався 
ПВВГ на базі звужувальних пристро-
їв та механічних лічильників газу.

Таким чином, на момент масового 
впровадження УЛГ в експлуатацію 
в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» назріла необ-
хідність в розробленні нормативного 
документа, який би увібрав до себе 
сучасні основні принципи та підхо-
ди до будівництва нових та рекон-
струкції існуючих ПВВГ, їх складу, 
розташування у технологічній схемі 
ГРС, облаштування та експлуатації. 
Такий нормативний документ пови-
нен був об’єднати найкращі техніч-
ні та технологічні рішення чинних 
нормативних документів, світового 
досвіду та дати проектувальникам 
та будівельникам типові рішення, які 
унеможливлюватимуть неоднознач-
ність та розбіжність поглядів щодо 
будівництва нових та реконструкції 
існуючих пунктів вимірювання витра-
ти та об’єму газу на ГРС.

На виконання цієї задачі фахів-
цями Інституту транспорту газу 
розроблено Стандарт організації 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» СОУ 49.5–
30019801–114:2014 «Газорозподіль-
ні станції. Пункти вимірювання ви-
трати та об’єму газу. Основні технічні 
вимоги» [11], який прийнято та нада-
но чинності з 15.05.2014 року.

Розглянемо основні вимоги цьо-
го стандарту та відмінності від по-
переднього СОУ 60.3–30019801–
064:2008 [10].

У новому СОУ здійснено перехід 
до використання типових рішень по-
будови ПВВГ. Дана чітка уніфікація 
проектних рішень залежно від про-
ектної продуктивності ПВВГ та місця 
його розташування в технологічній 
схемі ГРС.

Нині технічна політика ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» у сфері реконструкції іс-
нуючих або будівництва нових ГРС 
будується на використанні авто-
матичних газорозподільних станцій 
(АГРС) блочних або за індивідуаль-
ним проектом. Під час використання 
саме таких АГРС ПВВГ розташову-
ється або на стороні високого тиску 
до обвідної лінії (байпасу), або на сто-
роні низького тиску після обвідної лі-
нії (байпасу) ГРС. Таке розташування 
ПВВГ забезпечить безперервне ви-
мірювання витрати газу, навіть коли 
ГРС працює у позаштатному режи-

мі і газ подається споживачу через 
байпасну лінію, та унеможливлює по-
дачу газу споживачу без обліку пере-
даного газу.

У СОУ визначено поняття не тіль-
ки основної та дублювальної сис-
тем вимірювання, а і контрольної 
системи вимірювання – як системи, 
котру встановлюють послідовно з 
основною постійно або тимчасово 
для контролю працездатності осно-
вної системи. Введено поняття ре-
зервної системи вимірювання: вона 
призначена для забезпечення без-
перервного вимірювання витрати 
газу у разі виходу з ладу, ремонту 
або технічного обслуговування ви-
мірювального трубопроводу (ВТ) 
основної системи вимірювань. Ре-
зервна система вимірювання є 
обов’язковою для ПВВГ, що розта-
шовуються на стороні високого тис-
ку до байпасу, або на стороні низь-
кого тиску після байпасу ГРС.

У Правилах НАК «Нафтогаз Украї-
ни» щодо обліку природного газу під 
час видобування, транспортування 
та зберігання визначається катего-
рійність від І до V категорії ГРС зага-
лом залежно від річних обсягів тран-
спортованого газу. Але на ГРС може 
бути не один, а декілька ПВВГ, котрі 
забезпечують облік газу для різних 
споживачів (виходів) ГРС з різними 
обсягами транспортованого газу. 
Тому в СОУ визначено поняття ви-
ходу (напрямку) з ГРС. Зазначено, що 
категорію ПВВГ на ГРС слід визнача-
ти по кожному виходу з ГРС окремо.

Слід відмітити, що під час проекту-
вання ПВВГ його пропускна здатність 
розраховується у метрах кубічних 
газу за годину. Річна пропускна здат-
ність не дає належних даних для роз-
рахунку ПВВГ. Залежно від режимів 
роботи два ПВВГ з однаковим річ-
ним обсягом транспортованого газу 
можуть мати абсолютно різні макси-
мальні і мінімальні годинні витрати 
газу, що формуватиме різні технічні 
рішення. Тому в СОУ в більшості ви-
падків технічні та технологічні вимо-
ги викладено саме залежно від діа-
пазону годинних витрат газу на ПВВГ 
або ВТ.

У СОУ введено окремий розділ 
з вимогами до вихідних даних для 
капітального ремонту, технічного 
переоснащення, реконструкції або 

будівництва нових ПВВГ на ГРС. При 
цьому враховано вимоги Розпо-
рядження ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 
18.06.2013 за № 37-р.

Надано критерії розташуван-
ня ПВВГ у технологічній схемі ГРС. 
Для невеликих ПВВГ з максималь-
ною проектною витратою не більше 
ніж 30 тис. м 3/год за стандартних 
умов місце розташування визначено 
на стороні низького тиску газу після 
вузла редукування. Для ПВВГ з мак-
симальною проектною витратою 
більше ніж 30 тис. м 3/год передба-
чено на стадії техніко-економічного 
обґрунтування розробляти варіанти 
реконструкції з розміщенням ПВВГ 
як на стороні низького тиску, так 
і на стороні високого тиску.

В СОУ визначено, що на ПВВГ ІІІІ 
категорій для основної, дублюваль-
ної та резервної систем вимірювання 
необхідно застосовувати тільки УЛГ. 
На ПВВГ ІV–V категорій, а також для 
ВТ «малих витрат» дозволяється ви-
користовувати інші типи засобів ви-
мірювання витрати газу.

З точки зору забезпечення мож-
ливості повірки лічильників в Україні 
важливою є вимога застосовувати 
на ПВВГ ВТ з номінальним діаме-
тром, що не перевищує 300 мм. І тіль-
ки у разі, якщо для забезпечення не-
обхідної пропускної здатності ПВВГ 
необхідно більше трьох ВТ з діаме-
тром 300 мм, можливо застосування 
ВТ із номінальними діаметрами 400 
або 500 мм.

Критерієм встановлення дублю-
вальної системи вимірювання є зна-
чення максимальної проектної ви-
трати газу більше ніж 30 тис. м 3/год 
за стандартних умов.

У розділі з вимогами до ВТ та їх 
обв’язки багато уваги приділяєть-
ся технічним вимогам до ВТ з УЛГ. 
Для всіх випадків встановлення УЛГ 
та всіх типів місцевих опорів регла-
ментовані довжини прямих ділянок 
трубопроводу перед та після УЛГ. Та-
кож регламентовано місця встанов-
лення основних та контрольних засо-
бів вимірювання температури.

У розділі щодо засобів вимірю-
вальної техніки конкретизовано такі 
вимоги:
• загальні вимоги до засобів вимірю-

вальної техніки, що застосовуються 
для комерційного обліку газу;
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• вимоги до лічильників газу;
• вимоги до обчислювачів і корек-

торів стосовно їх конфігурування 
у разі застосування на ПВВГ де-
кількох систем вимірювання або ВТ;

• вимоги до вимірювальних перетво-
рювачів (зокрема – використання 
тільки перетворювачів абсолютно-
го тиску) та їх метрологічних харак-
теристик.
У вимогах до засобів визначення 

фізико-хімічних показників (ФХП) 
газу зазначено, що на ПВВГ І кате-
горії ФХП газу необхідно визначати 
за допомогою автоматичних потоко-
вих приладів: хроматографа та воло-
гоміра. Якщо на ГРС ІІ–ІІІ категорій 
є можливою різка зміна потоків газу, 
що мають різні ФХП, то на цих ГРС 
також рекомендовано застосовувати 
автоматичні потокові прилади.

Велике значення в СОУ приділя-
ється вимогам до очищування газу, 
що подається на ПВВГ. Так, якщо 
на ПВВГ є імовірність потрапляння 
у ВТ мастила з запірної арматури 

або іншого забруднення, то система 
очищування газу зі ступенем очищу-
вання не гірше ніж 5 мкм повинна 
встановлюватись перед усім ПВВГ 
незалежно від типу лічильників газу.

У вимогах до зв’язку передбачено 
забезпечення як передавання комер-
ційної газовимірювальної інформації 
від обчислювачів, коректорів та по-
токових засобів визначення ФХП газу 
до ЛВУ МГ, так і передавання інфор-
мації до портів обміну з локальними 
системами автоматизації. При цьому, 
системи автоматизації повинні мати 
доступ до обчислювачів або корек-
торів тільки для читання інформації.

Також слід відмітити велику зна-
чущість, що надається своєчасному 
та кваліфікованому діагностуванню 
робочого стану УЛГ. З цією метою під 
час проектування ПВВГ з викорис-
танням УЛГ передбачаються техніч-
ні засоби зв’язку для дистанційного 
діагностування лічильників.

У вимогах до електроживлення за-
значено, що блоки живлення повинні 

мати резервний акумулятор і забез-
печувати живлення вимірювальних 
комплексів та УЛГ протягом не мен-
ше ніж 72 години у разі зникнення 
мережевого живлення 220 В.

У новому СОУ знайшло місце відо-
браження питання щодо уникнення 
додаткової температурної похибки 
вимірювальних перетворювачів. Пе-
редбачається під час проектування 
забезпечити для всіх ГРС можливість 
підтримання в приміщенні витрато-
мірної температури повітря в межах 
(20±5) °C на час калібрування та по-
вірки, а для ГРС І категорії постійно.

Таким чином, прийняття ново-
го СОУ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надає 
нормативні підстави для сучасного 
виробництва в галузі, забезпечує ти-
повість, уніфікованість і однознач-
ність прийняття рішень, підвищує ін-
формаційну і експлуатаційну безпеку 
та сприяє подальшому розвитку тех-
ніки й технології метрологічного за-
безпечення та газовимірювання при 
транспортуванні газу. 

1. Метрологія. Вимірювання витрати 
та кількості рідини і газу із застосуванням 
стандартних звужувальних пристроїв. Ча-
стини 1‒5: ДСТУ ГОСТ 8.586.1–5:2009 (ГОСТ 
8.586.1–5–2005, IDT). – [Чинний від 2010–
04–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 
2010 (Національний стандарт України).

2. Правила измерения расхода газов и жид-
костей стандартными сужающими устрой-
ствами: РД 50–213–80. – [Чинний від 1982–
07–01] – М.: Издательство стандартов, 1982 
(Руководящий нормативный документ).

3. Газ природный. Методы расчета физических 
свойств. Части 0–3: ГОСТ 30319.0…3–96. – 

[Чинний від 2000–01–01]. – К.: Госстандарт 
Украины, 1999 (Межгосударственный стан-
дарт).

4. Лічильники газу мембранні. Загальні технічні 
умови: ДСТУ EN 1359:2012 (EN 1359:1998/
A1:2006, IDT). – [Чинний від 2013–05–01]. – 
К.: Мінекономрозвитку України, 2012 
(Національний стандарт України).

5. Лічильники газу турбінні. Загальні 
технічні умови: ДСТУ EN 12261:2006 
(EN 12261:2002, IDT). – [Чинний від 2007–
01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 
2007 (Національний стандарт України).

6. Лічильники газу роторні. Загальні 

технічні умови: ДСТУ EN 12480:2006 
(EN 12480:2002, IDT). – [Чинний від 2007–
01–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 
2007 (Національний стандарт України).

7. Measurement of fluid flow in closed conduits – 
Ultrasonic meters for gas – Part 1: Meters for 
custody transfer and allocation measurement 
(Вимірювання потоку плинного середовища 
в закритому трубопроводі. Ультразвукові 
лічильники газу. Частина 1: Лічильники 
для комерційного обліку та розподілу): ISO 
17089–1:2010.

No 6 (90) 2014 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ 19

ГазовиМірюваННя



актуалізація нормативних документів 
з експлуатації магістральних 
газопроводів
Безпечну, надійну та ефективну експлуатацію об’єктів магістральних газопроводів 
забезпечує дотримання вимог актуалізованих нормативних документів 
пат «УкртраНСГаз», які відповідають положенням нормативно-правових актів 
та інших нормативних документів вищого рівня

в. р. костанян
канд. техн. наук
інститут транспорту газу

Одним з основним шля-
хів безпечної, надійної 
та ефективної експлуа-
тації об‘єктів магістраль-

них газопроводів (МГ) є дотримання 
вимог нормативних документів (НД).

В умовах динамічно розвиненої 
державної системи технічного ре-
гулювання, постійного змінювання 
законодавчих та інших нормативно-
правових актів (НПА) потрібно регу-
лярно актуалізувати НД ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ». Таку системну роботу 
щодо нормативної бази з експлуатації 
об’єктів МГ доручено Інституту транс-
порту газу, який її активно виконує 
з 2010 року (рис. 1).

У червні 2014 року затверджено 
новий стандарт СОУ 49.5–30019801–
115:2014 «Правила технічної експлу-
атації магістральних газопроводів» 
(ПТЕМГ), узгоджений Держгірпром-
наглядом України. Цей стандарт роз-
роблено на заміну трьох попередніх 
стандартів [1–3], які встановлювали 
правила технічної експлуатації магі-
стральних газопроводів, газорозпо-
дільних станцій та підземних сховищ 
газу.

Основними завданнями під час роз-
робляння нових ПТЕМГ були такі:

• удосконалити основні технічні та ор-
ганізаційні вимоги до експлуатації 
об’єктів МГ, технічного обслугову-
вання, діагностування, виконання 
ремонтних робіт та ведення техніч-
ної документації;

• урахувати вимоги нових державних 
законодавчих та інших норматив-
но-правових актів, НД вищого рівня, 
а також стандартів та інших чинних 
НД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

• урахувати пропозиції виробничих 
управлінь та філій ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» щодо вдосконалення вимог 
стандартів [1–3], розроблених за ре-
зультатами їхнього використання 
на виробничих об’єктах;

• узагальнити та удосконалити вимо-
ги стандартів [1–3].
У нових ПТЕМГ визначено загальну 

структуру МГ, цілі, принципи організа-
ції робіт з технічного обслуговування, 
діагностування та ремонту обладнан-
ня, установлено обов’язкові вимоги 
до експлуатації об’єктів магістральних 
газопроводів (лінійної частини, комп-
ресорних станцій, газорозподільних 
станцій, газовимірювальних станцій 
та пунктів вимірювання витрати газу, 
підземних сховищ газу) та систем 
(електропостачання, теплопостачання, 

вентиляції, водопостачання і водовід-
ведення, протикорозійного захисту, 
автоматизації технологічних процесів, 
технологічного зв‘язку, диспетчер-
ського управління тощо).

Типову структуру НД, взаємо-
пов‘язаних з ПТЕМГ, наведено 
на рис. 2.

З наведеної структури випливає, що 
нові ПТЕМГ, які регламентують осно-
вні аспекти технічної експлуатації МГ, 
посідають найвищій рівень в ієрархії 
НД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Щодо за-
гальних вимог безпеки, ПТЕМГ ґрун-
тується на вимогах затвердженого 
у 2010 році НПАОП 60.3–1.01–10 
«Правилами безпечної експлуатації 
магістральних газопроводів» (ПБЕМГ), 
не повторюючи їх.

Сукупність взаємопов‘язаних стан-
дартів та інших НД ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ», що розвивають та конкрети-
зують положення ПТЕМГ та ПБЕМГ, 
складається з (рис. 2):
• Правил експлуатації обладнання 

та систем окремих об’єктів МГ (на-
приклад: СОУ 60.3–30019801–
061:2008 Технологічні трубопроводи, 
що працюють під тиском до 10 МПа. 
Правила експлуатації та ремонту; 
СОУ 60.3–30019801–078:2010 Сис-
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Рис. 1. Динаміка актуалізування нормативної бази 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Рис. 2. Типова структура нормативних документів, 
взаємопов‘язаних з ПТЕМГ
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теми і засоби автоматизації та те-
лемеханізації на об`єктах ДК «Укр-
трансгаз». Правила експлуатації; 
СОУ 60.3–30019801–088:2011 Ма-
гістральні газопроводи. Засоби 
електрохімічного захисту. Правила 
експлуатування та ремонту);

• Положень для окремих об’єктів МГ 
(наприклад: СОУ 60.3–30019801–
026:2005 Газопроводи магі-
стральні. Методичні положення 
для визначення об`єму забруд-
нень в газопроводах-відводах; 
СОУ 60.3–30019801–076:2010  
Метрологія. Газовимірювальні стан-
ції та пункти вимірювання витрати 
і об`єму газу. Метрологічне забез-
печення. Основні положення);

• Технологічних регламентів окре-
мих об’єктів МГ (наприклад: СТП 
320.30019801.073–2003 Магі-
стральні газопроводи. Технологіч-
ний регламент технічного обслу-
говування та ремонту перекривної 
арматури і обладнання лінійної час-
тини; СОУ 60.3–30019801–044:2006 
Підземні сховища газу. Порядок 
заміни наземного гирлового облад-
нання. Технологічний регламент);

• Інструкцій, Порядків, Норм, Методик, 
Рекомендацій, Переліків.
Усі ці НД потрібно перевірити 

на відповідність вимогам ПТЕМГ 
та ПБЕМГ і за потреби актуалізувати 
або переглянути.

Отже, на підставі вимог ПТЕМГ 
та ПБЕМГ, які містять основні вимог 
з експлуатації МГ, слід сформувати 
структуру НД для кожного окремого 
об’єкта або системи МГ. При цьому, 
що нижчий рівень НД (рис. 2), то ви-
щий ступінь деталізації вимог він має 
містити. НД нижчого рівня повинні 
бути взаємопов’язаними з вимога-
ми ПТЕМГ та ПБЕМГ, не знижувати, 
а розвивати та деталізувати їх вимо-
ги, не повторюючи вимог чинних НД 
свого рівня.

На виконання наказу ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» від 11.06.2014 № 167 
«Про затвердження та введення 
в дію стандарту ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» (ПТЕМГ) розроблено «План 
актуалізації стандартів та інших 

нормативних документів ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» з урахуванням вимог СОУ 
49.5–30019801–115:2014 Правила 
технічної експлуатації магістральних 
газопроводів». Під час розробляння 
цього Плану проаналізовано стан-
дарти та інші НД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
з питань експлуатації об’єктів МГ, де 
є посилання на стандарти [1–3].

За результатами аналізування нор-
мативної бази визначено 24 стандар-
ти та інші НД, які потребують першо-
чергового перевірення та внесення 
відповідних змін у 2015 році. Усьо-
го за планом треба актуалізувати 
73 стандарти та інші НД ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ».

Розробляючи та вносячи зміни 
до чинних НД, треба врахувати вимоги 
не тільки нових ПТЕМГ, але й вимоги 
ПБЕМГ, нових НПА та інших НД вищо-
го рівня, а також стандартів та інших 
НД, чинних в межах ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ». Переглядаючи застарілі 
або розробляючи нові стандарти 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», доцільно також 
враховувати певні вимоги міжнарод-
них та європейських стандартів з екс-
плуатації об’єктів МГ, що їх сьогодні 
поступово впроваджують в Україні.

Слід відзначити, що робота з гар-
монізації НД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
з міжнародними та європейськими 
стандартами вже ведеться. За ре-
зультатами сертифікаційних аудитів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» отримав сертифі-
кати, які підтверджують відповідність 
системи управління якістю вимогам 
ISO 9001:2008, системи екологічного 
керування вимогам ISO 14001:2004, 
системи управління безпекою праці 
вимогам BS OHSAS 18001:2007, сис-
теми енергетичного менеджменту ви-
могам ISO 50001:2011. Функціонуван-
ня інтегрованої системи управління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» регламентують 
низька стандартів, які відповідають 
вимогам вищезгаданих міжнародних 
і європейських стандартів.

У 2014 році вперше розроблено 
та затверджено «Перелік правових 
та інших вимог у сфері безпеки пра-
ці, застосованих до ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» згідно з вимогами BS OHSAS 

18001:2007. Цей Перелік треба вико-
ристовувати під час організації робіт 
з безпеки праці та проведення аудитів 
з безпеки праці у всіх виробничих служ-
бах, службах охорони праці, пожежної 
безпеки та надзвичайних ситуацій ви-
робничих управлінь філій, у апаратах 
філій та апараті ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

У Переліку наведено основні пра-
вові та інші вимоги у сфері безпеки 
праці з указівкою на законодавчі 
та інші нормативно-правові акти, НД 
вищого рівня прийняття та стандар-
ти ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», де ці вимоги 
визначено, та на пункти BS OHSAS 
18001:2007, яким вони відповіда-
ють. Крім того, у Переліку наведено 
назви нормативної документації, яку 
треба вести у визначених службах 
і вносити записи, що підтверджу-
ють виконання відповідних вимог  
BS OHSAS 18001:2007.

Перелік також містить законодав-
чі та інші нормативно-правові акти 
України, НД вищого рівня та стандар-
ти ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у сфері безпе-
ки праці, якими керівники та фахівці 
виробничих служб та служб охорони 
праці, пожежної безпеки та надзви-
чайних ситуацій повинні керуватися 
у своєї виробничій діяльності.

Актуалізація НД ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ», приведення їх у відповідність 
до вимог ПТЕМГ не є однобічним про-
цесом. Актуалізації підлягають і самі 
ПТЕМГ. По-перше, це зумовлено по-
стійним процесом змінювання зако-
нодавчих та інших нормативно-право-
вих актів, НД вищого рівня прийняття. 
По-друге, внесення змін в НД нижчого 
рівня також потребують актуаліза-
ції нормативних посилань в ПТЕМГ.  
По-третє, впровадження ПТЕМГ 
на виробництві, застосування визна-
чених вимог під час роботи дасть змо-
гу виробничому персоналу виявити 
недоліки, сформувати зауваги і про-
позиції щодо удосконалення ПТЕМГ.

Виходячи з викладеного вище, 
можна зробити висновок про необ-
хідність подальшої роботи із супро-
водження ПТЕМГ, удосконалення їх-
ніх вимог та актуалізуванню бази НД, 
взаємопов’язаних з ПТЕМГ. 

1. СОУ 60.3–30019801–050:2008 Прави-
ла технічної експлуатації магістральних 
газопроводів (нечинний з 15.08.2014). 

2. СТП 320.30019801.033–2001 Правила 
технічної експлуатації газорозподільних 
станцій магістральних газопроводів (нечин-
ний з 15.08.2014).

3. СТП 320.30019801.091–2003 Правила 
технічної експлуатації підземних сховищ газу 
(нечинний з 15.08.2014).
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Шляхи підвищення технологічної 
конкурентоспроможності 
підприємства в умовах глобалізації
досліджено теоретичні основи пошуку шляхів підвищення технологічної 
конкурентоспроможності підприємства в умовах поглиблення процесів 
глобалізації. розглянуто особливості еволюції локальних ринків. здійснено аналіз 
дефініції «технологічна конкурентоспроможність» та запропоновано схему 
управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства

Є. а. ревтюк
канд. техн. наук
іФНтУНГ

Бурхливий розвиток інфор-
маційної економіки вніс 
величезні зміни у струк-
туру світового господар-

ства, що, в свою чергу, призвели 
до певних перетворень як у структу-
рі національного господарства, так 
і особливостях технологічних проце-
сів окремих господарських одиниць. 
Швидка зміна технологій, бурхливе 
виникнення на ринку нових продук-
тів та не менш швидке їх зникнення 
та заміни на альтернативні, більш 
технологічні та інноваційні, виник-
нення цілого сектору економіки, який 
продукує інформаційні продукти, що 
почасти не підлягають традиційним 
законам функціонування ринкової 
економіки, все це є невід’ємною час-
тиною постіндустріального суспіль-
ства, яке встановлює нові виклики 
перед підприємствами. При чому 
саме здатність підприємства присто-
совуватися до швидко змінюваного 
зовнішнього середовища шляхом за-
провадження технологічних новацій 
є ключовим чинником забезпечення 
його конкурентоспроможності.

Проблема забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства 
в умовах невизначеності зовнішньо-
го оточення є чи не однією з ключо-
вих, що постає перед управлінцями. 
Тож не дивно, що проблематиці за-
безпечення конкурентоспромож-
ності присвячено роботи багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених 
як от І. Ансофф, Г. Азоєв, Л. Бала-
банова, І. Должанський, Т. Загорна, 
П. Зав’ялова, М. Портер, Р. Фатхут-
дінов та інших. При цьому аналіз ві-
тчизняної та зарубіжної літератури, 
присвяченої вивченню конкуренто-
спроможності в умовах глобалізації 
показав, що цю проблему розглянуто 
недостатньо. Так, для прикладу, в ро-
боті [1] на основі аналізу літератур-
них джерел, присвячених проблемі 
визначення дефініції «конкуренто-
спроможність підприємства», запро-
поновано наступне її визначення: 
«реальна та потенційна спромож-
ність підприємства вести активну 
конкурентну боротьбу, протистояти 
впливу факторів зовнішнього се-
редовища, виготовляти та збувати 

конкурентоспроможні товари та/або 
послуги, здійснюючи ефективну ді-
яльність в умовах ринкових відно-
син». На думку Д. Панасенка, кон-
курентоспроможність підприємства 
слід розглядати «… як інтегровану ха-
рактеристику підприємства на пев-
ному конкурентному ринку у відпо-
відних умовах функціонування, яка 
об’єктивно відображає сукупність 
його порівняльних переваг у істотних 
сферах функціонування, синергічне 
поєднання яких дають змогу підпри-
ємству посісти на цьому ринку відпо-
відну позицію» [2].

К. Кокура, оперуючи дефініцією 
«конкурентоспроможність підпри-
ємства на зовнішньому ринку», під 
останньою розуміє «… його спромож-
ність отримувати прибуток під час 
діяльності на певному ринку країни-
реципієнта шляхом реалізації конку-
рентних переваг у межах вибраної 
стратегії» [3]. В західній літературі 
зазвичай використовують дефініцію 
«глобальна конкурентоспромож-
ність» аналізуючи макрорівень, 
а саме конкурентоспроможність 
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країни. Зазвичай на макрорівні до-
слідники оперують поняттям міжна-
родної конкурентоздатності («firm’s 
international competitiveness»). Зо-
крема у роботі [4] дослідниками 
на основі аналізу літературних дже-
рел запропоновано під міжнародною 
конкурентоспроможністю розуміти 
«сукупність результатів підприємства 
(як фінансових, так і не фінансових), 
що отримані внаслідок діяльності 
на зовнішніх ринках, порівняно з ре-
зультатами інших фірм, які пропону-
ють аналогічні товари чи послуги».

На думку автора в більшості робіт, 
присвячених дослідженню проблеми 
конкуретностпроможності підпри-
ємства в умовах глобалізації, зазви-
чай не враховується такі тенденції. 
Локальні закриті ринки за умов при-
скорення глобалізаційних процесів 
стають реліктами. При цьому дер-
жавне регулювання зовнішньої тор-
гівлі, стратегії місцевих монополій 
не можуть перешкодити процесам 
включення місцевих ринків у гло-
бальний товарообіг. Прискорений 
розвиток інформаційних технологій 
знищує «монополію на інформацію» 
виробника. Обізнаний з техноло-
гічними нововведеннями споживач 
самостійно шукає можливості при-
дбати конкурентоспроможну про-
дукцію, почасти в обхід існуючих 
митних правил та процедур, а, по-
части, й офіційній політиці виробника. 
У якості прикладу можна пригадати 
виникнення «сірого» ринку телефо-
нів IPhone у пострадянських країнах 
навіть всупереч офіційній збутовій 
політиці компанії Apple. Поруч з тим 
швидка еволюція інституцій гло-
бального економічного регулювання 
як от Світова організація торгівлі, 
Міжнародний валютний фонд, Світо-
вий банк стрімко змінює принципи 
та правила функціонування не тільки 
глобальних, але й локальних ринків 
товарів та послуг. Функціонування 
транснаціональних компаній з вели-
чезними ресурсами змінює конфігу-
рацію ринків та змушує національні 
уряди враховувати їх інтереси у ході 
розробки та імплементації держав-
ної економічної політики.

Таким чином вже недостатньо го-
ворити про конкурентоспроможність 
на зовнішніх чи глобальних ринках. 
У роботі [5] пропонується під понят-

тям конкурентоспроможності в умо-
вах глобалізації розуміти «… здатність 
економічного суб’єкта до ефективно-
го довготривалого функціонування 
на глобальному ринку товарів та по-
слуг». З іншого боку практики відміча-
ють, що глобальні процеси змушують 
по-новому поглянути на організацію 
виробництва. Так зокрема Т. Сонода, 
помічник президента корпорації Хон-
да, аналізуючи роботу власної компа-
нії відмічає, що «… живучи у глобаль-
ному світі… локальні заводи компанії 
є не тільки регіональними базами 
збуту, а й частиною глобальної мере-
жі», яка отримала назву «Глобальна 
система продажів» та забезпечила 
успіх підприємству. [6] Тож, на думку 
автора, під конкурентоспроможністю 
підприємства за умов глобалізації 
слід розуміти здатність останнього 
перетворювати конкурентні пере-
ваги як місцевого зовнішнього так 
і власного внутрішнього середови-
ща на здатність утримувати позиції 
на ринках рівня мікро, мезо та макро 
з метою забезпечення власної жит-
тєздатності.

Швидка зміна технологій створює 
нові умови конкурентної боротьби 
у глобальному ринковому просторі. 
Л. Піддубна пропонує під технологіч-
ною конкурентоспроможністю під-
приємства розуміти «стан підприєм-
ницької діяльності, який відображає 
здатність підприємства забезпечува-
ти прибутковість головного напрямку 
його бізнесу на основі інноваційного 
розвитку і формування інноваційних 
(технологічних) переваг» [7]. Р. На-
рула та К. Вакелін у роботі [8] про-
демонстрували зв’язок між техно-
логічною конкурентоспроможністю 
та прямими іноземними інвестиція-
ми в економіку країни, таким чином 
спробувавши пояснити причини від-
ставання темпів економічного зрос-
тання країн, що розвиваються.

Отже, з однієї сторони техноло-
гічна конкурентоспроможність під-
приємства базується на володінні 
технологіями відмінними від техно-
логій конкурентів та здатності ними 
скористатися. Для утримання таких 
конкурентних переваг підприємство 
традиційно застосовує інструменти 
з арсеналу інтелектуального права 
та захисту конфіденційної інформації. 
З іншої сторони швидка зміна техно-

логій сьогодні вже унеможливлює 
спокійного утримування технологіч-
них конкурентних переваг та змушує 
підприємство до постійного пошуку 
нових інновацій. Таким чином, управ-
ління технологічною конурентоспро-
можністю стає чи не найважливішою 
проблемою системи менеджменту 
підприємства в умовах сучасного 
глобалізованого суспільства.

З огляду на вищенаведені мір-
кування необхідно дослідити осо-
бливості управління технологічною 
конкурентоспроможністю та запро-
понувати підходи до розробки шля-
хів її покращення в умовах зростання 
рівня глобалізації.

Управління конкурентоспромож-
ністю підприємства являє собою 
процес, у якому діяльність, спрямо-
вана на досягнення цілей, розгля-
дається не як одноразова дія, а як 
серія безперервних, взаємозалежних 
дій – функцій управління, об’єднаних 
сполучними процесами комуніка-
цій і прийняття рішень [9]. На думку 
Г. Скиби, управління конкурентоспро-
можністю підприємством повинне 
спрямовуватися на: нейтралізацію 
чи обмеження деструктивних чинни-
ків впливу; використання позитивних 
зовнішніх чинників для нарощування 
та реалізації конкурентних переваг; 
забезпечені гнучкості управлінських 
дій та рішень [10]. Повністю підтри-
муємо думку Д. А. Панасенка, про те, 
що «забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства – це перма-
нентний цілеспрямований процес 
підтримання наявних та формування 
нових конкурентних переваг в межах 
існуючих та потенційних для підпри-
ємства конкурентних ринків у дина-
мічних умовах функціонування, ко-
трий повинен з високою ймовірністю 
гарантувати очікувані результати 
у цій сфері» [2]. Процес управління 
технологічною конкурентоспромож-
ністю, на думку автора, є невід’ємною 
частиною всіх інших процесів на під-
приємстві, та, в спрощеному вигляді, 
може бути проілюстрований таким 
малюнком (рис. 1.). В подальшому 
під управлінням технологічною кон-
курентоспроможністю підприємства 
розумітимемо комплекс управлін-
ських дій з пошуку та ефективного 
використання джерел технологічних 
конкурентних переваг.
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Вихід
Ринкова позиція
Нові технології
Нові продукти
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капітал
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Зростання 
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Вхід
Інновації
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Виробництво

Маркетинг
Ресурси

Організаційне 
навчання

Управління 
технологічною 

конкуренто-
спроможністю

Серед дослідників немає одно-
значних підходів щодо класифікації 
складових технологічної конкурен-
тоспроможності. Так, зокрема, у ро-
боті [11] на основі аналізу статис-
тичних даних запропоновано шляхи 
підвищення технологічної конку-
рентоспроможності вітчизняних 
підприємств, а саме: «формування 
оптимальної структури технологічної 
системи; забезпечення кадрової бази 
технологічного розвитку; усунен-
ня розриву між розробкою новацій 
і виробництвом: формування струк-
тур, здатних до саморозвитку (ФПГ, 
холдингів, технопарків), а також зон 
пріоритетного розвитку з відповідни-
ми податковими пільгами». На думку 
автора, процес пошуку шляхів під-
вищення технологічної конкуренто-
спроможності та їх запровадження 
можна зобразити у вигляді схеми, 
наведеної на рис. 2. Під час розро-
бляння цієї схеми автор послугову-
вався такими міркуваннями.

У результаті дослідження законо-
мірностей виникнення конкурентних 
переваг запропоновано таку класи-
фікацію шляхів підвищення техно-
логічної конкурентоспроможності 
залежно від джерел формування 
та способів їх запровадження. Остан-
ні залежно від їх природи слід поді-
лити на внутрішні та зовнішні. До зо-
внішніх віднесемо такі:
• державне регулювання структур-

них змін в економіці, а саме по-
даткові (зменшення ставки оподат-
кування, прискорена амортизація 
тощо) та інші преференції (дотації, 
пільгові кредити, державні га-
рантії, програми підтримки тощо) 
щодо впровадження технологічних 
змін. Прикладом може слугувати 

«зелений тариф», що застосовується 
в Україні для стимулювання вироб-
ництва електроенергії з альтерна-
тивних джерел [12];

• особливості ресурсного забезпе-
чення, які полягають у можливості 
застосування тих чи інших техно-
логій внаслідок специфіки місце-
вих умов. Так, зокрема, більшість 
відомих торгівельних марок пере-
несли складальне виробництво, що 
не вимагає висококваліфікованої 
праці, у країни південно-східної Азії 
внаслідок надлишку там старанних 
робочих рук, чим забезпечили від-
носну дешевизну власних продуктів;

• ринок технологічних інновацій, що 
дає змогу знаходити конкурентні 
технологічні рішення щодо вироб-
ництва кінцевого продукту, та на-
уково-дослідний сектор, що про-
дукує фундаментальні, прикладні 
та продуктові інновації.
До внутрішніх віднесемо такі дже-

рела:
• інноваційне середовище підпри-

ємства, яке викликає удосконален-
ня технологічного процесу чи/або 
створення нових технологій, про-
дуктів, пошуку нових ринків;

• система управління якістю, що дає 
можливість поліпшити чи здеше-
вити продукцію без істотних змін 
у технологічному процесі;

• людський капітал підприємства 
та систему управління ним, які явля-
ють собою невід’ємну та найбільш 
інноваційну частину технологічного 
процесу. Адже «робоча група, ге-
нератор багатьох ідей, є джерелом 
енергії для нової глобальної еконо-
міки» [13];

• систему управління знання-
ми підприємства, що є чи не 

найважливішим внутрішнім джере-
лом формування конкурентних пе-
реваг підприємства;

• систему зворотного зв’язку з спо-
живачами, що дає можливість вчас-
но виявляти технологічні дефекти, 
прогнозувати та активно впливати 
на смаки та побажання споживачів 
щодо технологічності продукції чи 
виробництва.

• Ідентифікація джерела потенційних 
технологічних конкурентних пере-
ваг вимагає постійного моніторингу 
інноваційного середовища та ґрун-
товного техніко-економічного ана-
лізу доцільності використання зна-
йденого. Тож невід’ємною частиною 
процесу управління технологічною 
конкурентоспроможністю є її оцін-
ка. На думку автора, процес оцінки 
технологічної конкурентоспромож-
ності знайденої конкурентної пере-
ваги повинен проводитися у чоти-
рьох вимірах, а саме:

• оцінка технологічних та інновацій-
них конкурентних переваг;

• наявність та використання ресурсів 
для запровадження і використання 
технологічних переваг;

• оцінка готовності до впровадження 
технологічних інновацій персона-
лом;

• оцінка готовності до запроваджен-
ня інновацій системою управління 
підприємства.
Залежно від характеристик конку-

рентної переваги процедура впро-
вадження може відбуватися або 
революційним (передбачає повну 
заміну технологічної складової ви-
робничих процесів чи її елементів), 
або еволюційним (вдосконалення іс-
нуючої технологічної складової) шля-
хом. Слід відмітити, що вибір способу 

Рис 1. Модель управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства
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запровадження технологічної конку-
рентної переваги значною мірою за-
лежить від наявності ресурсів, харак-
теристик ринку продукції, готовність 
підприємства до її запровадження, і, 
звичайно, від типу технології, що пла-
нується до запровадження.

Разом з тим І. Пінегіною пропо-
нується модель активного впро-
вадження технологічних конку-
рентних переваг, яку в загальному 
вигляді можна зобразити у вигляді 

ланцюгового процесу: Оцінка тех-
нології – Технічний та фінансовий 
аналіз – Проектування та розробка 
технологічної платформи – Розробка 
продукту під нову платформу – Вну-
трішнє тестування продукту – Тесту-
вання обмежень ринку – Масове ви-
робництво. При цьому впровадження 
технологічної переваги передбачає, 
і це значною мірою ускладнює цей 
процес, створення ринку продук-
ту [14]. Не зважаючи на складність 

та високий ризик методу активного 
впровадження, беззаперечною його 
перевагою є отримання монопольно-
го становища на ринку після початку 
продажу продукту. Зазвичай такий 
підхід використовується високотех-
нологічними компаніями, особливо 
у сфері інформаційних технологій. 
Таким чином, методи впроваджен-
ня можна класифікувати на активні 
(створення продукту передує існу-
ванню попиту на продукт) та пасивні 
(традиційні).

До інструментів збереження тех-
нологічної конкурентоспроможності 
в умовах глобалізації слід віднести:

захист інтелектуальної власності;
глобальні мережі знань спожива-

чів, що дають змогу гнучко корегу-
вати технологічну складову залежно 
від очікувань покупця;

корпоративні мережі, що дають 
можливість обмінюватися інформа-
цією зі своїми колегами на інших ло-
кальних ринках;

механізм франчайзингу для за-
безпечення присутності на інших 
локальних ринках без значних капі-
таловкладень;

системи електронних продаж 
та електронної дистрибуції, що ство-
рюють додаткові можливості присут-
ності товару на локальних ринках без 
необхідності розгортання додатко-
вих логістичних мереж.

Управління технологічною конку-
рентоспроможністю є невід’ємною 
частиною управлінських процесів 
на підприємстві, та за умов погли-
блення інтеграції ринків є умовою 
для утримування позиції як на зо-
внішніх, так і на внутрішніх ринках. 
При цьому тільки розуміння управ-
лінцями тенденції до швидкого вклю-
чення локальних ринків у глобальних 
світовий товарооборот та пристосу-
вання підприємства до цих процесів 
в тому числі за рахунок використан-
ня технологічних конкурентних пере-
ваг є умовою виживання останнього 
у постіндустріальній економіці.

Рис. 2. Процес пошуку шляхів підвищення технологічної 
конкурентоспроможності підприємства та їх впровадження

Пошук джерел конкурентних переваг

Чотирьохвимірна оцінка
технологічної конкурентоспроможності

Оцінка технологічності та інноваційності переваги;
Оцінка наявності ресурсів для запровадження;

Оцінка готовності персоналу;
Оцінка готовності системи управління підприємством.

Вибір стратегії запровадження

Збереження 
технологічної конкурентоспроможності

Захист інтелектуальної власності;
Мережі знань споживачів;

Корпоративні мережі;
Франчайзинг;

Системи електронних продаж.

Революційне 
чи еволюційне
запровадження

Активне
або пасивне

запровадження

Внутрішні джерела Зовнішні джерела
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висновки
Як видно з вище наведеного дослі-

дження у сьогоднішньому глобалізо-
ваному суспільстві все важче і важче 
провести кордон між глобальними 
та локальними ринками. При цьому 
розвиток інформаційних технологій 
та їх впровадження у повсякденне 
життя тільки посилюватимуть цю 
тенденцію. Таким чином підпри-

ємства вже не можуть покластися 
на локальні конкурентні переваги, 
що виникли внаслідок ізольованості 
ринків. Запропоновані в досліджені 
основи механізму управління техно-
логічною конкурентоспроможністю 
підприємства, класифікація джерел 
виникнення конкурентних переваг 
та шляхів їх імплементації дають 

змогу по новому подивитися на про-
блему досягнення конкурентоспро-
можності. При цьому подальше тео-
ретичне опрацювання та практична 
перевірки викладених підходів по-
винні стати підґрунтям для розробки 
комплексної теорії управління техно-
логічною конкурентоспроможністю 
підприємства. 
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тимчасовий замірний вузол 
на майданчиках прийому-запуску 
поршнів
з метою економії природного газу під час виконання робіт з прийому-запуску 
поршнів запропоновано використання тимчасового замірного вузла

а. і. тарасюк
волинське лвУМГ

Основною складовою га-
зотранспортної систе-
ми ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
є мережа магістраль-

них газопроводів. Загальна довжи-
на газопроводів, що експлуатується 
Компанією становить 38,55 тис. км, 
у тому числі магістральних газопро-
водів – 22,16 тис. км [1].

З метою своєчасного виявлен-
ня та усунення можливих дефектів, 
тим самим попередження виник-
нення можливих аварійних ситуацій 
на об’єктах газотранспортної систе-
ми, проводиться комплексне обсте-
ження стану лінійної частини магі-
стральних газопроводів.

Для діагностування технічного ста-
ну об’єктів ГТС використовуються 
сучасні методи, серед яких і внутріш-
ньотрубна магнітна дефектоскопія 
інтелектуальними поршнями. Прове-
дення внутрішньотрубної діагностики 
(ВТД) дає можливість збільшити ін-
формативність про реальний техніч-
ний стан магістральних газопроводів 
та забезпечити їх надійну експлуата-
цію в подальшому. За результатами 
ВТД ліквідуються аварійно небезпеч-
ні дефекти на тілі труб магістраль-
них газопроводів. Будь-який пропуск 
поршня по магістральним газопро-
водам у відповідності із технологіч-
ною специфікою супроводжується 
витратами природного газу.

Технологічну обв’язку камери при-
йому поршня на вузлі підключен-
ня компресорної станції наведено 
на рис. 1.

Облік газу, що стравлюється під 
час прийому поршня, проводиться 
на основі розрахунків, наведених 
в методичних посібниках [2]. Осно-
вним вагомим показником, що ви-
значає величину об’єму газу, що 
стравлюється через свічу, є час страв-
лювання. При критичній швидкості 
витікання газу через свічу Dy300 
за 1 с випускається понад 1 тис. м3 
газу. Для точного обліку газу, що ви-
пускається через свічу, пропонується 
облаштування тимчасового замірно-
го вузла на лінії стравлювання. З цією 
метою необхідно скомпонувати пере-
носний блочний комплекс для заміру, 
до складу якого включити: прилад об-
ліку газу, усі необхідні перетворювачі 
тиску та температури, звужуючу діа-
фрагму, плюсову та мінусову кільцеві 
камери, приєднувальні трубопрово-
ди, джерело живлення (акумулятор). 
Стимулюючим фактором до розроб-
ки та встановлення такого комп-
лексу слугує структура витрат газу 
на виробничо-технологічні потре-
би, періодичність проведення робіт 
по ВТД магістральних газопроводів 
[3] та витрата газу під час виконання 
одного прийому поршня. Із наданням 
переваги в роботі ЕГПА зменшилась 

витрата паливного тазу ГПА, тим 
самим зросла частка статей витрат 
газу, що визначаються шляхом роз-
рахунків. У межах одного ЛВУМГ, де 
проводились роботи з прийому одно-
го очисного та одного інтелектуаль-
ного поршнів, витрати газу «Під час 
очищення порожнини ЛЧ МГ очисни-
ми поршнями» та «Під час виконання 
ВТД» сумарно складають біля 5 % від 
загального балансу (135,71 тис. м 3 
газу).

Для зменшення фінансових витрат 
під час впровадження цього комп-
лексу пропонується виготовлення 
типового проекту на облаштуван-
ня замірного вузла та виготовлення 
лише двох-, трьохблочних комплексів 
для використання по усіх підрозділах 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Встановлен-
ня переносного замірного блочного 
комплексу на замірному вузлі про-
понується здійснювати лише на пе-
ріод приймання поршня. В інший ж 
час встановити з’єднувальну муфту. 
Схему облаштування замірного вузла 
показано на рис. 3.

Отже, впровадження такого комп-
лексу дасть змогу в подальшому 
точного обліку газу, що стравлюєть-
ся під час прийому поршнів на МГ. 
Це призведе до збільшення частки 
витрат газу, що визначаються тільки 
за приладами обліку та зменшення 
величини розбалансу газу. 
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Рис. 1. Технологічна схема вузла 
прийому поршня на КС

Рис. 2. Розподіл газу 
за статтями відповідно 

до методу обліку

Рис. 3. Схема облаштування 
тимчасового замірного вузла
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руслан олеоленко:
«каска, придбана профкомом 
Укртрансгазу, врятувала мені життя»
руслан олеоленко – молодший сержант 25-го мотострілкового батальйону 
«київська русь». з серпня 2014 року перебував у зоні ато. 25.08.2014 осколком від 
снаряду установки «Град» був поранений (осколочне поранення очей). лікування 
та реабілітацію проходив у Головному військовому клінічному госпіталі м. києва.
під час відпустки р. олеоленко відвідав Укртрансгаз і дав інтерв’ю 
«трубопровідному транспорту»

Руслане, як ви потрапили у зону 
АТО?

Пішов добровольцем. Як виявило-
ся, на той час я навіть не перебував 
на обліку у військкоматі. Десь загуби-
лись мої документи. Тому сам прий-
шов у військкомат, можна сказати 
‒ здався (сміється – ред.). Проходи-
ли перепідготовку у Десні в добро-
вольчому батальйоні територіальної 
оборони «Київська Русь-1». Після 
перепідготовки відправили нас під 
Дебальцеве як раз напередодні Дня 
Незалежності – 20 серпня 2014 року. 
У перший же день пройшли бойове 
хрещення – потрапили під обстріл.

Без сумніву, всі, хто зараз взяв 
зброю до рук і став на захист рід-
ної землі – заслуговують на нашу 
безмірну вдячність і повагу. Але 
ті, хто пішов у це пекло добро-
вольцем – є справжніми Героями. 
Що спонукало вас до цього?

У мене двоє синів: 18 і 7 років. Пішов 
за них. Сказав собі – хай краще я во-
юватиму, ніж вони. У нашому баталь-
йоні так у всіх: у кого – діти, у кого – 
внуки. У нас воює чоловік, якому 72 
роки. Пішов, щоб сина не призвали.

Як сприйняли ваші рідні звістку 
про те, що відправляєтесь у зону 
АТО? Не відмовляли?

Не відмовляли. Плакали.

Руслане, розкажіть про бій, 
в якому вас було поранено?

25 серпня ми загоном з 10-ти чо-
ловік виїхали на завдання – бойова 
розвідка. З техніки було два БМП 
і танк. Із лісосмуги почався обстріл. 
Ми зупинилися. Спочатку подумало-
ся, що це інший батальйон зачищає 
«зеленку». Враження були такі, ніби 
бачиш 3D-картинку. Та, коли почався 
обстріл нашої колони, зрозуміли – хто 
там. Поряд з нами розірвався снаряд. 
Я отримав поранення очей – оскол-
ком рознесло півкаски. Ця каска, 
придбана профкомом Укртрансгазу, 
врятувала мені життя. Потім бойо-
ві машини нас прикрили, наш загін 
зачистив «зеленку» і ми відійшли. 
Був один 300-тий. 200-тих, слава 
Богу, тоді не було.

Яка страшна риторика війни… 
Як витримуєте такі сильні психо-
логічні навантаження?

Не знаю. Якось витримую… Ми всі 
добре розуміємо – сьогодні я ви-
тягну з поля бою товариша, завтра 
витягнуть мене. Ми всі одне ціле. 
У нас нема – це моє, це твоє. Все 
спільне. Ділимося всім. Навіть бро-
нежилетами. Кожен бере стільки, 
скільки йому треба. Наприклад, ті 
бронежилети, що нам видали у Дес-
ні, ми віддали нашим водіям, які їх 
не мали. А нам допомогли якісними 

бронежилетами волонтери з Богус-
лава.

Такої згуртованості, взаємовиручки, 
побратимства у мирному житті не зу-
стрінеш. У нас навіть до командирів 
звертаються на ім’я – Олег, Женя. 
Багатьох прізвищ навіть не знаю. 
Нема потреби випитувати.

Які завдання виконує ваш ба-
тальйон? У яких умовах несете 
службу?

Наше завдання – оборона смт. 
Новогригорівки під Дебальцевим. 
Умови польові. Живемо в землянках. 
Спимо, хто на чому: на ящиках, на до-
шках. Воюємо теж, хто в чому. Зброя 
застаріла. У мене автомат 1968 року 
випуску. Буває, що гранати не зрива-
ються, автомат заклинює, трапляють-
ся не придатні для стрільби патрони.

Як складаються стосунки з міс-
цевим населенням?

Мешканці Новогригорівки – люди 
неоднозначні у своїх політичних впо-
добаннях. З них приблизно половина 
підтримує Україну, інша бачить себе 
в Росії. Та, коли ми приходимо до них 
за якоюсь потребою, – не відмовля-
ють: і перуть нам одяг, і молоко дають, 
сало, городину. Ми теж ділимося з 
ними тим, що маємо. Ось, наприклад, 
привезуть волонтери продукти. Все 
це не з’їсти відразу, та й зіпсуватися 

Н. і. Бортник
пат «УкртраНСГаз»
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може, тому роздаємо місцевим. Ін-
коли обмінюємося, інколи так даємо. 
Ми – їм, вони – нам. Ось так і живемо.

Руслане, 10-добова відпустка 
була вам дана як нагорода?

Зараз всім дають відпустку за свій 
рахунок. Хто хоче з’їздити додо-
му, може це зробити. З нагородами 
не дуже густо, як і з грішми взагалі. 
Ось зарплату мені нарахували на ми-
нулому тижні – 1 800 грн. А за три 
місяці служби це вийшло десь 6 тис. 
грн з доплатами за бойові.

Зрозуміло. От ви побували від-
пустці, побачили, що молоді здо-
рові чоловіки живуть у своє задо-
волення. Чи не помітили за собою 
гіркого відчуття, що там хлопці 
помирають, а тут життя вирує?

Нема цього відчуття. Чесно! Кожен 
сам вибирає свій шлях. Мені було б 
набагато гірше, коли б я вдома си-
дів біля телевізора, і дивився на ці 
всі події через екран. Я повинен бути 
там, зі своїми хлопцями. А те, що від-
пустка не додала мені цього відчут-
тя – я навіть радий.

А як провели відпустку? Як від-
почивалося?

Відпочивалося добре! Відвідував 
побратимів у госпіталі, був у шко-
лах на зустрічах, родичів провідав. 
Ось і у Трансгаз зайшов, подякувати 
за допомогу, за підтримку. Укртран-
сгаз придбав мені зимове обмунди-
рування, нову каску, допомагає про-
дуктами та засобами гігієни для мене 
та моїх побратимів. Можу сказати від 
усіх, хто зараз воює на сході – без 

підтримки небайдужих людей, без 
волонтерів – не було б шансів витри-
мати це все. Окремо хочу висловити 
вдячність адміністрації та членам 
профкому Укртрансгазу, персональ-
но Віктору Вікторовичу Гончарову, 
своїм співробітникам, особливо Оле-
ні Бєлячковій та Юлії Овдіній, а та-
кож всім, хто допомагав і допомає 
нам у цей нелегкий час. Без вас нам 
не вистояти! Дякую!

Руслане, я теж хочу від імені 
усього колективу Укртрансгазу 
подякувати вам і вашим побра-
тимам, що тримаєте небо над 
Україною. Це не пафосні слова, це 
те, що відчуває кожен з нас тут, 
на мирній землі. Тримайтеся! Мо-
лимось за вас! Повертайтеся жи-
вими! 
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