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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ, 
ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ! 

Сьогодні – наше професійне свято. Тому хочу привітати всіх та 
подякувати кожному з вас, а також коротко підбити підсумки 
зробленого та поговорити про майбутнє.

За останні п’ять років ми багато досягли. Група Нафтогаз стала фундаментом національної енерге-
тичної безпеки: ми більше не залежимо від російського газу, виграємо трибунали у Газпрому і 

приносимо найбільшу частку доходу державному бюджету України. 
Тепер ми починаємо писати новий розділ історії Нафтогазу. Компанія переходить від 

стратегії війни і перемог до внутрішнього перетворення. Наш новий виклик — зберегти 
здобутки і розкрити свої можливості.

Навіщо ми розпочали трансформацію? Це питання мені ставлять найчастіше, і моя відповідь 
є максимально чесною та прямою: у нас немає іншого виходу, якщо хочемо, щоб компанія про-

довжила існування, а люди — зберегли робочі місця. Наша група скоро зміниться: ми завершуємо 
відокремлення оператора ГТС. На нас також впливають суттєві зміни на світовому ринку газу і не-

визначеність щодо продовження транзиту територією України. Ми маємо бути готовими до будь-якого 
розвитку подій. Компанія мусить трансформуватися, щоб гнучко протистояти численним викликам. При 

цьому дуже важливо, щоб кожен з нас розумів свою роль у трансформаційних процесах, чітко бачив їхню 
кінцеву мету. 

Андрій Коболєв, 
голова правління 

НАК «Нафтогаз України»

Долучайтесь до цієї роботи, висловлюйте свої думки, діліться перемогами і проблемами. Я завжди відкритий до діалогу і хочу, щоб ви про це 
знали. Попереду нас чекає багато роботи, але я впевнений, разом ми подолаємо всі виклики, проведемо необхідні зміни та досягнемо результату, 
яким пишатимемося.
Вітаю вас з професійним святом — Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Бажаю наснаги та наполегли-
вості, віри в себе та нашу професію, в Нафтогаз та Україну!

НОВУ ІСТОРІЮ ГТС — ТВОРИМО РАЗОМ!

Шановні колеги!
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Шановні колеги! 
Вітаю вас з професійним святом – Днем працівників нафтової, газової та нафтопе-
реробної промисловості!
Це прекрасна нагода висловити вам слова подяки за всі наші досягнення у цьому 
непростому році. 

Передусім хочу подякувати за безперебійне транспортування газу. За відданість власній справі й розуміння, що 
в наших руках енергетична безпека країни та репутація України як надійного партнера в очах ЄС.

Дякую за ваш професіоналізм і за те, що навіть складні та нестандартні завдання ви виконуєте з гідністю. 
За те, що постійно знаходите нові можливості у виконанні технологічних рішень, які дають змогу зберег-

ти стабільну роботу ГТС – забезпечити реверс, закачати газ у підземні сховища, підготувати ГТС до 
роботи в зимовий період. 

Щиро вдячний, що в цей турбулентний час, коли відбувається масштабна реорганізація нашої компа-
нії – анбандлінг, ви підтримуєте ці перетворення, творчо та відповідально підходите до нових завдань і ро-

бите надзусилля, аби забезпечити повноцінну роботу нового оператора ГТС.
Найближчим часом на нас чекає ще чимало непростих завдань. Разом ми маємо завершити відокремлення Опе-

ратора ГТС України та здійснити стратегічні плани щодо реформи Групи Нафтогаз. Одночасно зберігається високий 
ризик зупинки транзиту до ЄС і, відповідно, зменшення обсягу імпорту природного газу. Однак ми активно готуємося 

до такого розвитку подій. І немає жодного сумніву, що й через ці випробування газовики пройдуть з гідністю.
Тож бажаю вам невичерпної енергії, впевненості у власних силах та нових професійних висот! А також доброго здо-

ров’я, тепла, щастя і благополуччя вам та вашим родинам! Нехай кожен новий день буде для нас новою сходинкою в досяг-
ненні поставленої мети.

Сергій Олексієнко, 
т.в.о. президента 

АТ «Укртрансгаз»

Українська газотранспортна система – важлива складова економіки нашої країни. Також вітчизняна магістраль є не-
від’ємною частиною європейської ГТС. Від якісної роботи системи на території України залежить надійне та без-
перебійне забезпечення газом як українців, так і наших закордонних колег. 

Та жодна система не може працювати ефективно без людей – найбільшої її цінності та активу. Саме тому, вже 
традиційно, з нагоди професійного свята – Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості – 
ми публікуємо історії про них – наших героїв-працівників, які були причетними до найбільш значимих подій в сучасній 
історії ГТС. Щира повага та шана – їхній роботі! Далі – справа за нами! Творимо нову історію ГТС разом!

Наприкінці грудня 2008 року 
вкотре гостро виникла пробле-
ма підписання нового контракту 
між НАК «Нафтогаз  України» та 
ВАТ «Газпром» про транзит та по-
стачання газу територією України. 
Складність ситуації полягала в 
тому, що на вулиці була морозна 
зима, продовжувався опалюваль-
ний сезон, а між обома сторона-
ми виникали суттєві розбіжності 
щодо умов підписання договору. 
Російська сторона погрожувала 
повністю припинити постачан-
ня газу територією України на 
ГВС «Суджа», що і було втілено до 
кінця дня 7 січня 2009 року. Ніхто 
з нас тоді і не здогадувався, перед 
якими викликами нам доведеться 
постати в ці дні. 

Про те, що планується щось 
непередбачуване і складне ми 

зрозуміли вже 29-30 грудня 2008 
року, коли відповідно до вка-
зівки диспетчерської служби 
нам, вперше за довгий час, було 
доручено відкрити перемичку 
Ду 1000 між КС-2 та КС-3 «Доли-
на». Це дало можливість послі-
довно працювати всім цехам на 
КС, піднімаючи значення тиску на 
виході ПСГ до необхідного для 
роботи в магістральних газопрово-
дах «Союз», «Прогрес» чи «УПУ». 
Складність послідовної роботи по-
лягає в тому, що відстань між КС-2 
та КС-3 досить незначна (до 200 м) 
і відсутній верхній рівень керуван-
ня сумісною роботою обома КС. 
Зокрема, у разі аварійної зупинки 
будь-якого з ГПА відбувається кри-
тична помпажна ситуація та, як на-
слідок, зупинка всіх ГПА, що пра-
цюють в послідовному ланцюжку. 

Тоді чи не вперше довелось при-
йняти складне рішення, в зв’язку з 
необхідністю відкриття вручну вихід-
ного крану Ду 1400 в перемичку «Бо-
городчани – Долина» при перепаді 
15 кг/кв. см, оскільки через байпасні лі-
нії вирівняти тиск не вдавалося протя-
гом довгого часу. 

Технологічний режим послідов-
ної роботи КС «Долина» розро-
блявся та затверджувався нами на 
ходу в приміщенні диспетчерської 
та був наданий змінному персона-
лу КС для чіткого та оперативного 
реагування у разі виникнення не-
штатних ситуацій. Такий режим робо-
ти продовжувався аж до підписання 
контракту 19 січня 2009 року, а вже 
наступного дня, 20 січня, КС «Доли-
на» перейшла на штатний режим ро-
боти в МГ «ДУД-ІІ».

Тоді ми отримали колосальний 
досвід. Але, зважаючи на сьогод-
нішні реалії в плані підписання 
нового контракту на транзит газу 
територією України, ми вкотре 
стоїмо перед таким викликом, пов-
ністю усвідомлюючи всю відпові-
дальність, яку на нас покладено.   

НОВІ ГЕРОЇ НАШОЇ ІСТОРІЇ

Коли українці 
відзначали Святвечір 
та Різдво Христове, 
ми займалися 
переключеннями 
запірної арматури, 
готуючись до схеми 
роботи в умовах 
повного припинення 
транзиту 

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГАЗОМ В УМОВАХ 
ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ ТРАНЗИТУ
АНДРІЙ ГРАЙЧУК, 
начальник газокомпресорної служби Долинського ЛВУМГ 
ТОВ «Оператор ГТС України»

88,1
Транзит

 млрд куб. м

 ЦИФРА РОКУ*

Газотранспортна система України  – 
найпотужніша на європейському 
континенті, має багатющу історію 
свого розвитку. Історична спадщина 
є неоціненним скарбом як для всіх 
поколінь фахівців, які працюють в 
галузі, так і для тих, кому не байдужа 
енергетична незалежність і безпека 
нашої держави. 

З часу створення і розвитку наша 
ГТС працює безвідмовно і з великим 
запасом надійності, що з року в рік 
підтверджують незалежні експертні 
організації після проведення аудиту. 

Створюючи енергетичний ком-
плекс держави, в який входить й 
українська ГТС, проектні, будівель-
ні й експлуатаційні організації були 
зорієнтовані на експортні поставки 
природного газу в країни Централь-
ної і Східної Європи, Балканського 
регіону, а також споживачам України 
на основі довгострокових контрактів. 

Але з плином часу все змінюється. 
Зазнають змін технології, підходи до 
управління, геополітика на міждер-
жавному рівні. 

Настав січень 2009 року. Росія 
припинила подачу газу на вході в 
Україну. Для нашої ГТС настав час 
випробувань, довелося приймати 
складні рішення про забезпечення 
газом споживачів східних і південних 
регіонів України. 

Це стало великим повчальним 
уроком не тільки для нашої галузі, а й   
для держави в цілому. 

З того часу фахівці компанії поча-
ли працювати над удосконаленням 
ГТС України аби забезпечити надхо-
дження альтернативних ресурсів 
природного газу в Україну (дивер-
сифікація). Було розроблено багато 
проектних рішень, проведено низку 
дискусій на різних рівнях. У резуль-
таті, починаючи з 2011 по 2015 роки, 
тільки на КС «Ужгород» було побудо-
вано чотири газопроводи-перемички 
різної протяжності і різних діаметрів 
(від 700 мм до 1400 мм), переобв’яза-
но вузли підключення на КС «Хуст», 
КС «Богородчани» газопроводу 
«Союз», що дає можливість отриму-
вати природний газ від Словаччини, 
Угорщини і транспортувати його в 
центральний, східний і південний 
регіони України. Для реалізації цього 
проекту було затрачено багато мате-
ріальних і людських ресурсів. 

У роботі знаходилось чотири га-
зоперекачувальні агрегати (ГПА) на 
КС «Ужгород», два ГПА на КС «Хуст», 
три ГПА на КС «Богородчани». При-
ймали природний газ від Словаччини 
в об’ємі 1,8 млн куб. м/год. У такому 
режимі працювала система з 20 по 22 
серпня 2019 року. Весь комплекс ГТС 
відпрацював без зауважень. 

МИХАЙЛО СТЕП’ЮК,
провідний інженер Прикарпаттрансгазу  

З ЧАСУ СТВОРЕННЯ НАША ГТС 
ПРАЦЮЄ БЕЗВІДМОВНО 

У рамках  підготовки до роботи в осінньо-зимовий період вже 
виконано 85% робіт з ремонту і модернізації об’єктів ГТС. Укртрансгаз 

ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ 2019/2020

 ПОДІЯ РОКУ 

продовжує активно готуватись до стабільного проходження наступної зими, накопичуючи 
рекордні запаси газу в ПСГ. У сховищах вже знаходиться 18,4 млрд куб. м блакитного палива

Українська  ГТС вийшла з честю з цієї неординарної 
ситуації, завдяки мудрим і виваженим рішенням 
фахівців й існуючій технологічній схемі

*Показники за газовий рік — в період з вересня по серпень

-2%



У червні 2019 року на проммай-
данчику Кегичівського підземного 
сховища газу сталася значна подія – 
було впроваджено в промислову 
експлуатацію третю систему авто-
матичного керування (САК) газопе-
рекачувальним агрегатом (ГПА).

Впровадження САК ГПА завер-
шує комплекс робіт із переосна-
щення систем автоматики ГПА на 
проммайданчику Кегичівського ПСГ. 
Необхідність проведення заміни 
назріла дуже давно. Старі системи 
автоматики хоча й виконували свої 
функції, але вже були морально та 
фізично застарілими, фактично не 
підтримувались розробником. Їхня 
працездатність забезпечувалась 
відданою працею персоналу пром-
майданчика. Наразі тим, хто без-
посередньо користується автома-
тикою ГПА, є чим пишатись  – вони 
експлуатують сучасні системи, що 
якісно відрізняються від інших САК 
ГПА, які працюють на об’єктах Укр-
трансгазу. 

Впроваджені САК ГПА – єдині в 
Укртрансгазі повністю інтегровані 
у вертикаль диспетчерського керу-
вання. Інтерфейс SCADA цих систем 
повнофункційно доступний як на 
рівні змінного інженера ПСГ, так і в 
центральній диспетчерській опера-
тора газосховищ. 

Особливістю нових систем є під-

система автоматичного регулюван-
ня. Вона забезпечує групове анти-
помпажне регулювання та управлін-
ня режимом за одним із параметрів 
нагнітача з можливістю переклю-
чення параметра регулювання на 
ходу. А також – реалізує регулюван-
ня за максимально доступною по-
тужністю двигуна. 

У системах також реалізовано 
алгоритм відмовостійкості для за-
побігання вимушеним змінам режи-
му роботи ГПА, зокрема зупинень, 
через відмови вимірювальних ка-
налів та сигналізаторів. Алгоритм 
використовує фізичні взаємозалеж-
ності параметрів ГПА та обчислює 
розрахункові (аналітичні) значення 
одних параметрів через вимірювані 
значення інших (параметрів-аргу-
ментів). Це дає змогу зберігати кон-
троль та регулювання параметрів у 
разі відмов окремих каналів вимірю-
вання та продовжувати роботу ГПА 
у заданому режимі. 
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Дорогі колеги!
Вітаю вас з професійним святом.

Я глибоко переконаний, що Україна має надзвичайно потужний потенціал для розвитку нафтогазової ін-
дустрії – інфраструктурний, науково-технічний, та, перш за все, – людський.

Ви – найбільша цінність компанії. Її основний актив.  Ваша праця важка та самовіддана. І тільки завдя-
ки вашим зусиллям – будь-яка корпоративна стратегія стає реальністю.

Геолог, що розшукує нові родовища, буровик чи видобувач, що працює у «полі», лаборант, що визначає склад 
бурового розчину, оператор газотранспортної мережі, що контролює стабільність роботи систем, слюсар ава-
рійної служби, що ліквідовує  проблему задля якнайшвидшого відновлення постачання енергоносіїв до осель гро-
мадян,  або юрист, що готує позов до арбітражу, –  незалежно від функціоналу, всі ми робимо одну справу і у цей день 
об’єднані спільним святом, адже 8 вересня – кожен у повній мірі «нафтогазовик».

Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я, гідної винагороди та завзяття у щоденних справах.

Андрій Хоменко,  
директор з управління дивізіоном 

«Технічне забезпечення» НАК «Нафтогаз України»

Діяльність Гайсинської ремонтної 
бази починалася із забезпечення 
технологічним обладнанням, на-
працювання нових технологій, ви-
готовлення різних пристосувань 
для якісного та швидкого ремонту. З 
2003 року на базі було встановлено 
нові верстати фірми «Діамех 2000» 
з сучасним програмним забезпе-
ченням. Тоді було справді цікаво 
опановувати нову техніку, брати ак-
тивну участь у розробленні техно-
логії балансування на цих моделях. 

Найбільше запам’яталась робота, 
яку наше підприємство проводило 
у вересні 2015 року для італійсько-
го замовника зі збирання ротора 
MS5002D, з його заключним балан-
суванням та оформленням відповід-
ної документації.

Роботи проводились в цеху з ре-
монту великогабаритних роторів, 
оснащеного італійським обладнан-
ням та верстатами, призначеними 
для капітальних ремонтів імпорт-
них роторів типу ВК ТВТ ГТК-25І 
та ВК ТВТ ГТК-10І. Ротор MS5002D 
є дисковим і конструктивно відріз-
няється від ротора ВК ТВТ ГТК-25І.

Складність збирання полягала 
в тому, що необхідно було при-
пасувати диски один до одного з 
витримкою відповідних зазорів та 
натягів. Над цим завданням відмін-
но попрацювали технологи під-
приємства Андрій Щербінін, Ан-
дрій Доля. Високу професійність 
підтвердили верстатники Володи-
мир Грабовський, Федір Олійник, 
Леонід Бурмеха, Ігор Конах, слю-

сарі-ремонтники Олександр Не-
мирований, Віталій Коноваленко, 
Олександр Постернак, практично 
весь колектив. Присутність керів-
ництва, фахівців підприємства та 
представника замовника стимулю-

вала нас показати високу майстер-
ність та, як кажуть, «втерти носа» 
італійцям, в яких були сумніви 
щодо правильності ведення робіт. 

Як балансувальник я розумів 
усю відповідальність, яка лягла на 
мене, адже кінцеве балансування 
залежить від збалансованості всіх 
частин та елементів ротора. І тут 
схибити на будь-якому етапі – оз-
начає дисбаланс ротора, що при-

зведе до повторного збирання. 
Так підвести весь колектив я не 
мав права. 

І ось, ротор зібрано, заключне 
балансування проведено, прото-
коли надано, і тільки після цього 
ротор законсервовано і відправле-
но замовнику. Були переживання, 
яку оцінку дадуть нашій роботі іта-
лійські колеги, адже на їхньому під-
приємстві ротор перевіряли у «ва-
куумній балансувальній установці» 
при номінальних швидкостях. 

Зате якою була радість і гор-
дість всього колективу після по-
відомлення, що ми ротор зібрали 
якісно і збалансували його з міні-
мальними допусками.

На завершення хочу подяку-
вати всім колегам за високий 
професіоналізм, відданість своїй 
праці, а також відчуття єдиної 
команди. Саме такий колектив 
є запорукою якісних робіт на 
Гайсинській ремонтній базі 
Укргазенергосервісу.

ВОЛОДИМИР ШАРОВ,
ветеран праці, балансувальник вузлів та деталей Гайсинської ремонтної бази Укргазенергосервісу

ЯК УКРАЇНСЬКІ РЕМОНТНИКИ ІТАЛІЙЦЯМ РОТОР 
ЗБИРАЛИ…

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

За декілька змін було перероблено 
пристосування, внесено зміни у верстати, 
розроблено нову технологію зі збирання, 
шліфування висотних розмірів робочих лопаток 
по кожному з дисків, переміщення, балансування 
деталей ротора, розроблено формуляр виробу 

З березня 2019 року балансування газового ринку перейшло від 
щомісячного на добовий формат.  Мета такої реформи – зробити ринок 
природного газу прозорим і конкурентним, а також забезпечити роботу 
Оператора ГТС України за правилами, єдиними для всіх операторів країн Європи  

ПЕРЕХІД НА ДОБОВЕ БАЛАНСУВАННЯ

ЛЕОНІД КУСТОВ,
начальник науково-технічного відділу Інституту транспорту газу

Керівником групи роз-
робників підсистем ре-
гулювання та відмо-

востійкості є начальник 
відділу систем диспетчерського 
керування Інституту транспорту 
газу Сергій Дістрянов. А зараз над 
цією темою активно працюють 
співробітники відділу супрово-
дження систем автоматизації та 
телемеханізації під керівництвом 
Олександра Матвієнка.

 ЦИФРА РОКУ 

30,7
Споживання
 млрд куб. м

Така стратегія 
регулювання 
забезпечує можливі 
за поточних умов 
ККД двигуна та 
продуктивність 
нагнітача

 ПОДІЯ РОКУ 
-6%
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Шановне панство! 
Цьогоріч в професійне свято у нас є додаткова нагода пишатися 
нашими досягненнями. 
Разом ми не тільки забезпечуємо безперебійне транспортування 

газу всередині України і до Європи, а й здійснюємо одну з найбільш важливих державних реформ в історії сучас-
ної України – створення незалежного Оператора ГТС.

Цей шлях непростий, але вкрай необхідний. І від того, як ми його пройдемо, наскільки ці перетворення 
будуть успішними – залежатиме місце української держави на «газовій мапі» Європи на довгі роки впе-

ред. А відповідно – завантаженість ГТС та забезпечення роботою тисяч газовиків.
Тож разом – до перемоги!

Бажаю всім мудрості і виваженості, здоров’я і радості! Хай майбутнє буде прихильним до нас та до України!

Павел Станчак, 
член правління – генеральний

 директор філії 
«Оператор ГТС України»

Наприкінці 80-х років почалось 
будівництво магістрального га-
зопроводу «Ямбург – Західний 
кордон України («Прогрес»). 
Його лінійну частину ввели в 
експлуатацію в 1988 році, а бу-
дівництво компресорних стан-
цій ще тривало. Проводились 
будівельно-монтажні роботи і 
на третій компресорній станції 
Гусятинського проммайданчика 
КС-38 «Б» Барського ЛВУМГ. Але 
з незрозумілих (можливо фінан-
сових) причин у грудні 1988 року 
будівельники були зняті з об’єкта 
та направлені на ліквідацію на-
слідків землетрусу в м. Спітак у 
Вірменії.

Роботи поновились тільки у 
1995 році у зв’язку із збільшенням 
обсягів транзиту природного газу 
до європейських країн. Потріб-
но було добудувати КС-38  «Б», 
провести пусконалагоджувальні 
роботи та ввести в експлуатацію 
сім газоперекачувальних агре-
гатів ГПА-10-01. Роботи усклад-
нювались великою перервою в 
проведенні 

будівельних робіт та стані облад-
нання компресорної станції, яке 
простояло під відкритим небом 
майже сім років. 

Керівництвом Черкаситранс-
газу було прийнято рішення пе-
ревести частину досвідчених ін-
женерів та робітників з компре-
сорних станцій КС-20 та КС-38 на 
КС-38 «Б». Великі обсяги робіт 
на всіх об’єктах проводились за 
персональної відповідальності 
керівників служб. 

У кінці 1996 року почали про-
водити пробні пуски ГПА. Для 
персоналу компресорної станції 
це найбільш відповідальні ро-
боти, оскільки існує загроза ви-
никнення нештатних ситуацій і 
потрібно бути готовим прийняти 
правильні рішення. 

Та, незважаючи на 
труднощі, завдяки са-
мовідданій праці та 

високому професіоналізму пра-
цівників поставлене завдання 
було виконано. 

Я ніколи не забуду епізод, 
коли наприкінці грудня 1996 
року, у переддень Нового року, 
після пуску і завантаження в тра-
су ГПА №7, начальник КС-38 «Б» 

Анатолій Бабенко (газовик, який 
пропрацював не один десяток 
років у газовій промисловості) 
по селектору повідомив дис-
петчеру ЦДС Черкаситрансга-
зу, що КС-38 «Б» в «трасі». В цей 
момент в нього на очах з’яви-
лися сльози радості і гордості 
за весь колектив газовиків, які 
виконали поставлене завдання. 
Тоді всі присутні на головному 
щиті управління компресорною 
станцією гучними оплесками 
привітали цю подію.

Головою Державної комісії 
з приймання в експлуатацію 
КС  «Гусятинська» тоді був за-
ступник генерального дирек-
тора державного підприємства  
«Черкаситрансгаз» Укргазпрому 
Микола Кучерук. 

З нагоди нашого професійно-
го свята щиро вітаю всіх газо-
виків. Зичу вам, дорогі колеги, 
міцного здоров’я, щастя та успі-
хів у нашій відповідальній, але 
цікавій роботі! І як представник 
служби охорони праці і пожеж-
ної безпеки бажаю вам тільки 
щасливих випадків у житті та 
вогнику у ваших серцях від гор-
дості за свою професію!

ЯК ДОБУДОВУВАЛАСЬ КС «ГУСЯТИНСЬКА»
ПЕТРО СТАШИНСЬКИЙ, 
начальник сектору охорони праці та пожежної безпеки (Центральний регіон),
колишній заступник начальника Гусятинської ГКС  

Умови праці були важкі, бо наступила зима. Люди 
працювали майже цілодобово, відпочиваючи 
всього по 4–5 годин. Запам’яталось, як при 
20-градусному морозі розігрівали гарячою водою 
крани «гітари», які не відкривались

12,2
Закачування 

в ПСГ

 млрд куб. м

 ЦИФРА РОКУ

Система магістральних газопро-
водів нашої країни є однією з най-
більших в світі. Разом з тим, ос-
новні газогони побудовані ще в 
70-80-х роках минулого століття. 
Тому закономірно, що з плином 
часу виникає потреба в модерні-
зації газотранспортної системи. 
Реконструкція дає змогу привести 
магістралі у відповідність до євро-
пейських стандартів надійності та 
безпечності. 

Так, реконструкція магістраль-
ного газопроводу «Уренгой – По-
мари – Ужгород», який був побу-
дований у далекому 1983 році та 
являв  собою трансконтинентальну 
систему транспортування газу з 
родовищ Сибіру до споживачів як 
Східної, так і Західної Європи, роз-
почалася у 2011 році. 

Генеральним підрядником про-
екту модернізації було призначено 
підрозділ БМУ-2 (Будівельно-мон-
тажне управління №2) Укргазпром-
буду. З травня 2013 року цей під-
розділ очолив молодий керівник 
Андрій Головкін. До цього він пра-
цював головним інженером підроз-
ділу СБМУ (Спеціалізоване Буді-
вельно-монтажне управління №2) 
Укргазпромбуду. 

Вчасно та якісно виконавши 
роботи з будівництва 0,5 та 2,5 км 
ділянок в межах обслуговуван-
ня Черкаситрансгазу, у 2014 році 
перед керівництвом Укргазпром-
буду постало нове завдання – ре-
конструкція 10 та 20 км ділянок, 
що обслуговуються Золотонісь-
ким ЛВУМГ. Великий досвід пра-
цівників БМУ-2 та його керівника 
Андрія Головкіна і на цей раз до-
помогли впоратися із завданням на 
«відмінно». 

Наступне серйозне випробу-
вання для колективу БМУ-2  – по-
чаток реконструкції у 2016 році 
27,6 км ділянки газопроводу «Урен-
гой  – Помари – Ужгород», що об-
слуговується Гайсинським ЛВУМГ. 
Замовником реконструкції висту-
пила філія «Дирекція з будівництва 
та реконструкції газотранспортної 
системи» на чолі з Олександром 
Сахном.  

Незважаючи на стислі терміни та 
складність виконання робіт, всі робо-
ти на цій непростій ділянці були ви-
конані якісно та в терміни, визначені 
Укртрансгазом. 

Окремо хотілося б згадати про лік-
відацію вибуху газу у Лохвицькому ра-
йоні, який стався 17 червня 2014 року. 

АНДРІЙ ГОЛОВКІН,
начальник БМУ-2 Укргазпромбуду 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Тоді завдяки злагодженим діям працівників БМУ-2 
Укргазпромбуду та Київтрансгазу в тижневий 
термін вдалося виконати повний комплекс 
робіт з ліквідації наслідків аварії та відновити 
зруйновану ділянку газопроводу   

Відокремлення діяльності з транспортування газу – зобов’язання, яке прийняла 
Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС. Це допоможе Оператору ГТС стати 

повноцінним гравцем на європейському газовому ринку, залучити міжнародного 
партнера та зберегти транзит газу через територією України

АНБАНДЛІНГ

 ПОДІЯ РОКУ 

+30%
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Шановні колеги! 
Сьогодні ми з вами разом пишемо нову історію газової галузі 
України. 

Понад два роки ми готувалися до відокремлення Оператора ГТС. За цей час провели колосальну роботу з розді-
лення системи, яка більше 70 років працює як єдине ціле, заснували окрему компанію, залучили до співпраці 
керівників європейських операторів ГТС.

Наші виклики – створення Оператора ГТС України, його розбудова як самостійної й ефективної компанії 
та одночасно транспортування газу, яке не можна перервати ні на мить. Такі непрості випробування до 
снаги далеко не кожному колективу.

І перші місяці самостійної роботи Оператора довели, що газовики – рішучі та віддані своїй справі професіонали. 
А, отже, й сьогодення та майбутнє ГТС – в надійних руках.

Такі перетворення, які ми зараз проходимо, часто порівнюють зі «зміною крил літака в польоті». 

Тож бажаю усім нам впевнено пройти зону турбулентності та вийти з неї ще сильнішим та згуртованішим колективом. Хай 
наші теперішні зміни в майбутньому стануть міцним фундаментом енергетичної незалежності України.

Щиро вітаю вас з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Здоров’я, щастя, радості і благополуччя 
вам та вашим родинам! Великі справи потребують великих зусиль, і ми з вами до цього готові! Зі святом!

Сергій Макогон, 
генеральний директор 

ТОВ «Оператор ГТС України» 

У квітні-червні 2017 року фахівці 
Техдіагазу були залучені до уча-
сті в роботі комісії Укртрансгазу 
із заводських приймальних ви-
пробувань обладнання на об’єк-
тах заводу-виробника «Nuovo 
Pignone» (Італія). 

Мені випала нагода разом з ко-
легами – Русланом Терещенком, 

Миколою Ксендзюком, Тимуром 
Нурмухаметовим, Андрієм Гей-
ною, Олександром Кульбачен-
ком, Сергієм Калачовим, Сергієм 
Завадським, Юрієм Буняком – 
брати участь у випробуваннях на 
заводських стендах відцентро-
вих компресорів PCL603 та газо-

вих турбін PGT25, які передбача-
лись для поставки на КС «Бар».

Нашим завданням був кон-
троль з боку замовника за про-
веденням випробувань облад-
нання відповідно до попередньо 
погоджених програм (процедур), 
усунення виявлених в проце-
сі випробувань зауважень та 

приймання результатів випро-
бувань у разі підтвердження від-
повідності технічних характе-
ристик компресорів та газових 
турбін вимогам договору.

Потрапивши на завод, я був 
вражений рівнем організації та 
культурою виробництва (інша 

країна, інший менталітет, інші 
підходи). Проте незвичним було 
те, що місцеві технічні фахівці є 
професіоналами тільки в одній 
дуже вузькій технічній сфері.

З власного досвіду можу 

сказати, що провідні фахівці Тех-
діагазу володіють достатнім рів-
нем знань (на рівні італійських 
колег) одразу за кількома напря-
ми діагностування газотурбінно-
го та компресорного обладнання. 
На багато наших запитань відпо-
відь могли дати лише конкретні 

італійські фахівці, які володіли 
даним напрямком.

Іншою проблемою було спіл-
кування, оскільки воно відбува-
лось англійською мовою, яка не 
є рідною для усіх трьох сторін 

(українців, німців та італійців). 
А враховуючи, що спілкування 
відбувалось у вузькому технічно-
му руслі, для перекладача було 
складно правильно перекласти 
певні терміни та фрази. Врешті 
на завершальному етапі випробу-
вань всім стало зрозу-
міло, що набагато про-
стіше спілкуватись між 
собою напряму (без 
перекладача).

Випробування всіх відцен-
трових компресорів та газових 
турбін успішно завершились під-
писанням відповідних тристо-
ронніх актів. Усі зауваження та 
пропозиції комісії Укртрансгазу 
було враховано (зокрема, здійс-

нено перерахунок коефіцієнтів 
корисної дії газових турбін, у 
зв’язку з виявленою помилкою, 
яка була допущена італійцями в 
розрахунку).

У цих випробуваннях ми 

отримали багато позитивних вра-
жень та цінний міжнародний дос-
від, який є корисним надбанням 
для реалізації майбутніх проек-
тів реконструкції та технічного 
переоснащення обладнання ком-
пресорних стацій.

ВІТАЛІЙ КРИВ’ЯК,
начальник відділу технічної діагностики обладнання 
компресорних станцій, енергоаудиту та паспортизації Техдіагазу 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Створення електронних майданчиків, що супроводжують процеси 
транспортування та зберігання газу, дало змогу запровадити 
електронний документообіг у взаємодії з клієнтами, створити більш 
прозорі та ефективні правила роботи на газовому ринку України  

ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ГТС ТА ПСГ 
 ПОДІЯ РОКУ 

Переобладнання станції проводилося українським виробником    
«Зорею» — «Машпроект». Було оновлено та запущено три газоперекачу-

вальні агрегати. Нові двигуни дадуть можливість підвищити економічні та еко-
логічні показники обладнання до рівня сучасних європейських стандартів 

 ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ДВИГУНІВ НА 
КС «ГРЕБІНКІВСЬКА» 13,3

Імпорт з ЄС
 млрд куб. м

 ЦИФРА РОКУ
 ПОДІЯ РОКУ +15%



впроваджено аналогічні схеми ре-
версної подачі газу через Ужгород 
зі Словаччини та через Берегово з 
Угорщини. 

У березні 2017 року на спільній 
нараді за участю головного дис-
петчера Юрія Закаляка з україн-
ської сторони та представників га-
зотранспортної системи Республіки 

Польща GAZ-SYSTEM було роз-
роблено принципово нову 
схему транспортування газу в 
Україну, яка дала можливість збіль-
шити об’єм подачі газу в Україну до 
6 млн куб. м за добу.
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Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нашим професійним святом! 

Українська земля має унікальні багатства, серед яких – найбільші в Європі підземні сховища газу. І рекордні об-
сяги закачування природного газу у вітчизняні ПСГ цього року – понад 20 млрд куб. м – мають стати запорукою 

того, що взимку 2019/2020 років в оселях наших співвітчизників буде тепло. 

Але головне наше надбання – це працівники. Професійні, згуртовані та віддані своїй справі. Щиро 
вдячний колективу Оператора газосховищ України, що ви ніколи не підводите. Навіть коли йдеться 
про складні і амбітні завдання – для вас немає неможливого.

Висловлюю подяку нашим найближчим колегам – Оператору ГТС України та сервісним компаніям 
Укртрансгазу. Разом ми забезпечуємо енергетичну незалежність нашої держави.  І коли ти знаєш, що по-

ряд однодумці, які завжди «підставлять плече», легко досягти будь-якої мети.  

Бажаю всьому колективу здоров’я і благополуччя, спокійної плідної роботи без аварій і нештатних ситуацій, ре-
алізації планів і нових успішних проектів.

Дякую кожному з вас, колеги, за відданість професії! Зі святом! 

Богдан Максимчук, 
директор філії 

«Оператор газосховищ України» 

Вже багато років перед Україною 
стоїть питання досягнення політич-
ної, економічної та енергетичної 
незалежності, насамперед, від полі-
тичного впливу Росії через монопо-
лістичне постачання та транспорту-
вання російського природного газу 
територією України. 

У квітні 2012 року для надання 
можливості постачання газу з Єв-
ропи головний диспетчер Львів-
трансгазу Юрій Закаляк, прокон-
сультувавшись із своїми західними 
колегами-газовиками, запропонував 
на розгляд схему реверсного транс-
портування газу.

Спеціалістами Львівтранс-
газу було розроблено схему транс-
портування газу з Республіки Поль-
ща. Для того, щоб газотранспортна 
система запрацювала в реверсному 
режимі, пропонувалося провести 
вогневі роботи та змонтувати пере-
мички в районі ГВС «Дроздовичі» 
за розробленою схемою. Після 
опрацювання фахівцями Об’єдна-
ного диспетчерського управління 

та відповідними службами Укртран-
сгазу, за погодженням з Польською 
стороною, ця пропозиція була пого-
джена керівництвом Укртрансгазу. 

У тому ж році фахівці Львівтранс-

газу під керівництвом Андрія Мици-
ка, який на той час обіймав посаду 
начальника відділу магістральних 
газопроводів Львівтрансгазу (те-
пер – головний інженер філії «Опе-
ратор газосховищ України»), в стис-
лі терміни (протягом двох тижнів) 

провели вогневі роботи та комплекс 
робіт з монтажу трубопроводів та 
запірної арматури на ГВС «Дроздо-
вичі» КС «Комарно». Завдяки цьому 
з’явилася можливість постачати газ 

з Польського ГВС «Германовичі» до 
України через ГВС «Дроздовичі», а 
звідти,  – до ПГРС «Комарно», з по-
дальшим закачуванням газу в підзем-
не сховище Опарського ВУПЗГ об’є-
мом до 4,3 млн куб. м за добу.

Протягом наступних років було 

ЮРІЙ ЗАКАЛЯК,
головний диспетчер Оператора газосховищ України, 
колишній головний диспетчер Львівтрансгазу

ПОЧАТОК РЕВЕРСНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ 

Вона передбачала 
укладання договорів на 
придбання природного 
газу не з російським 
Газпромом, а з більш 
лояльними до України 
західними колегами 

Ці схеми працюють 
і дотепер, 
забезпечуючи 
потреби 
нашого населення 
та підприємств у 
природному газі 8,5

Відбір
з ПСГ

 млрд куб. м

 ЦИФРА РОКУ

Ми можемо пишатись 
тим, що перший 
фізичний реверс  
було зроблено саме 
спеціалістами та 
інженерами нашої філії 

     Наприкінці 2018 року вперше було 
створено єдиний центр управління всіма вітчизняними 
ПСГ – філію  «Оператор газосховищ України» 

СТВОРЕННЯ 
ФІЛІЇ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ»

 ПОДІЯ РОКУ 

КС «Бар» – ключовий вузол ГТС України. Реверсна перемичка, що 
знаходиться на станції, дає можливість транспортувати газ на схід 

України без задіяння сусідніх газопроводів. Проектна вартість будівництва 
становить близько 80 млн євро, з яких 53,6 млн євро – кредит, наданий 

німецьким Deutsche Bank AG, а близько 26 млн євро – власні кошти Укртрансгазу 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КС «БАР»
 ПОДІЯ РОКУ -11%
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Дорогі колеги!
Сердечно вітаю вас з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості!

Реформування газотранспортної галузі сьогодні для нас є найголовнішим завданням, яке ми маємо гідно ви-
конати до кінця поточного року. Нами вже багато зроблено, та, як відомо, завершальні кроки завжди є най-
важчими. 

Нині українська газотранспортна система готується стати повноцінним учасником європейського 
газового ринку, і ми маємо зробити все від нас залежне, аби цей процес відбувся на найвищому рівні. 
І для цього в нас є найголовніше – високопрофесійний колектив та потужна виробнича база. 

З нагоди професійного свята щиро бажаю вам міцного здоров’я, щастя, наснаги в роботі для здобуття нових 
перемог. Хай кожен день буде сповнений теплом і радістю, а всі ваші зусилля будуть спрямовані на розвиток 
національної економіки та на зміцнення енергетичної незалежності України.

Благополуччя та мирного неба вам і вашим родинам!

Cергій Турчак,
голова Ради голів профкомів

працівників АТ «Укртрансгаз»

Лютий-березень 2015 року назавж-
ди залишиться в пам’яті працівників 
філії Донбастрансгазу. Через події 
на сході України обслуговування 
об’єктів ГТС загрожувало життю 
працівників. 

Аби управляти об’єктами ГТС на 
території, що прилягає до зони про-
ведення антитерористичної опера-
ції в Донецькій і Луганській облас-
тях, частина об’єктів з колишньої 
філії Донбастрансгаз, у т. ч. 3 673 км 
газопроводів, було переведено у 
підпорядкування  Харківтрансгазу. 

Колектив Краматорського ЛВУМГ 
одразу відчув підтримку керівництва 
Харківтрансгазу та його підрозділів, 
особливо, Запорізького ЛВУМГ. 

Нам допомагали як матеріала-
ми та технікою, так і підтримува-
ли морально. Такі якості колег, як 
колективізм і взаємодопомога, 
відповідальність і професіона-
лізм, врівноваженість і мудрість, 
сміливість і рішучість, розрахунок 
і обережність повною мірою про-
явились і пройшли випробування 
під час  ліквідації руйнування газо-
проводів. Зокрема, «Краматорськ – 

Донецьк  – Маріуполь» 
на 48 км та газопрово-
ду-відводу Ду  500 до 

ГРС «Донецьк-2», яке сталося 12 
червня 2015 року поблизу с. Ново-
калинове Ясиноватського району 
Донецької області з розгермети-
зацією газопроводів та загорянням 
газу. 

Пошкодження газопроводів вна-
слідок бойових дій спричинило 
часткове припинення газопоста-

чання міст Маріуполь, Селідове, 
Курахове, Вугледар, Бердянськ та 
інших, а також великих металургій-
них комбінатів, таких як Маріуполь-
ський металургійний комбінат імені 
Ілліча, Азовсталь, Азовмаш та інших 
об’єктів Донецької та Запорізької 
областей. Це вимагало прийняття 
швидких професійних рішень для 
ліквідації наслідків руйнування та 
зменшення завданих збитків еконо-
міці країни. 

Керівником комплексних вог-
невих робіт було призначено на-
чальника Краматорського ЛВУМГ 
Сергія Таушана, безпосередніми 

В ЄДНОСТІ — НАША СИЛА! 
ВАДИМ ПАРХОМЕНКО, 
начальник Краматорського ЛВУМГ (на той час головний інженер ЛВУМГ)

керівниками підготовчих і вогневих 
робіт  – головного інженера Вади-
ма Пархоменка та начальника ЛЕС 
Сергія Заболоцького. 

До місця виконання робіт ми 
були допущені після проведення 
військовими необхідних їм дій і 
розмінування території. Від руй-
нування газопроводів утворилися 
вирви. Навколо на великій відстані 
була випалена земля червоно-біло-
го кольору та спостерігалося багато 
воронок і осколків від снарядів. 

Задля безпеки працівників на 
задіяних роботах, окрім засобів ін-
дивідуального захисту, нам видали 
бронежилети та шоломи, а місце про-
ведення робіт по периметру, у зв’язку 
з періодичним посиленням обстрілів, 
весь час охороняли військові. Після 
детального огляду відкритих ділянок 
труб виявили  наскрізне пробиття 
труби від прямого влучення боєза-
ряду, через ці отвори і виходив газ. 
Повного розриву труби не сталося. 
На іншій трубі – значна місцева де-
формація з боковим розривом. 

До ліквідації цього руйнуван-
ня були залучені аварійні бри-
гади і техніка Краматорського, 
Сєвєродонецького, Запорізького 
і Первомайського ЛВУМГ та Про-
летарського ВУПЗГ, всього 48 
працівників. 

Завдяки умілій організації та 
самовідданій праці газопостачан-
ня більшості споживачів було від-
новлено. 

Мені, як головному інженеру 
на той час, запам’яталась згурто-
ваність та відповідальність всіх 
учасників робіт.  Тому, незважа-
ючи ні на що, разом — ми сила! 

Підошви взуття плавилися від розпеченої землі, 
та, не гаючи часу, ми приступили до виконання 
підготовчих та земляних робіт 

Протягом наступних 
двох діб безперервно, 
незважаючи на 
втому і небезпеку, 
ми виконували 
комплекс ремонтно-
відновлювальних робіт

СЕС Укртрансгазу згенерувала 165 МВт зеленої електроенергії за весь 
газовий рік. Всю вироблену електроенергію філія Укргазтехзв’язок, 
на даху якої і знаходиться станція, у повному обсязі продає за «зеленим 
тарифом» державному підприємству «Енергоринок»  

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
УКРТРАНСГАЗУ 

 ПОДІЯ РОКУ 

Яготин – один із пріоритетних об’єктів мо-
дернізації української ГТС. Укртрансгаз під-
писав договір на 2,248 млрд грн з українським 
підприємством  «Зоря» – «Машпроект», яким передбаче-
но до 2021 року спорудження «під ключ» нового компре-
сорного цеху на КС «Яготин»   

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
КС «ЯГОТИН»

 ПОДІЯ РОКУ 

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Червонопартизанське.  2. Гребінківська.  3. Братерство.  5. Коболєв.  7. Сташинський.  10. Добове.  11. Спартакіада.  15. Максимчук.  16. Воловець.  17. Богородчани.  18. Яготин. 
20. Пархоменко.  28. Фаворов.   29. Дашава.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
4. Бар.  6. Майданчик.  8. Шаров.  9. Хоменко.  12. Грейдинг.  13. Боярка.  14. Харківтрансгаз.  15. Митний.   19. Більче-Волиця.  21. Кустов.  22. Грайчук.   23. ТРАНСГАЗ.  
24. Олексієнко.  25. Івано-Франківськ.  26. Диканька.  27. Анбандлінг.
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Андрій Грайчук, Тетяна Гуляєва,  
Дмитро Кануннiков, Василь Костів, 
Іван Кравчук, Валентин Крикля,  
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Найбільше в Україні ПСГ, створене на базі водоносної структури.  2. КС, на якій у 2019 році оновлено та запущено три ГПА.  3. Друга назва газопроводу «Долина – Ужго-
род – Державний кордон».   5. Прізвище голови правління НАК «Нафтогаз України».  7. Прізвище заступника начальника Гусятинської ГКС, який згадується у цьому номері. 
10. … балансування – формат роботи газового ринку України з березня 2019 р.  11. Головне спортивне свято Укртрансгазу.  15. Прізвище директора Оператора газосховищ Укра-
їни.  16. КС – найвища точка української газотранспортної системи.  17. КС, яку будували угорські спеціалісти.  18. КС, що є останньою в ланцюгу газозабезпечення столиці. 
20. Прізвище головного інженера Краматорського ЛВУМГ, розповідь якого можна знайти на сторінках цього номеру газети.  28. Прізвище директора дивізіону Групи Нафтогаз 
«Інтегрований газовий бізнес».   29. Звідси бере початок газова промисловість України.  

ПО ВЕРТИКАЛІ:
4. Місто, в якому сходяться три транзитні газопроводи – «Союз», «Уренгой — Помари — Ужгород» та «Прогрес».  6. Інформаційна платформа Оператора ГТС – електронний … для 
учасників газового ринку України.  8. «Як українські ремонтники італійцям ротор збирали…», – прізвище ветерана праці, автора матеріалу з цією назвою.  9. Прізвище директора 
дивізіону Групи Нафтогаз «Технічне забезпечення».  12. Система оплати праці, що діє в Укртрансгазі з 2018 року.  13. Місто, в якому знаходиться перша та єдина СЕС Укртрансгазу. 
14. Філія — переможець спартакіади 2019 року.   15. Режим зберігання газу «….. склад».   19. Найбільше ПСГ в Україні.   21. Прізвище працівника з Інституту транспорту газу, героя мате-
ріалу на стор. 3.   22. «Коли українці відзначали Святвечір та Різдво Христове, ми займалися переключеннями запірної арматури, готуючись до схеми роботи в умовах повного припи-
нення транзиту», – кому належить цитата на сторінках цього номеру газети.   23. «НАШ …» – корпоративне видання Укртрансгазу.  24. Прізвище чинного т.в.о президента Укртрансгазу.   
25. Місто, в якому навчають на газовиків.   26. Компресорка, що знаходиться у Бузковому Гаю Полтавської області.   27. … або  відокремлення функції транспортування газу.   

6

1 19

12

2

4 15 25

9

3 14 17 26

8

7

16

5 27

20 24

13

10 18 22 23 28

11 21 29


