
НАШ ТРАНСГАЗ
№10

Серпень, 2018Корпоративне видання Укртрансгазу

Ситуація на українсько-
му газовому ринку стала 
однією з головних тем 
обговорення на зустрічі з 
компаніями-членами Аме-
риканської торговельної 
палати в Україні, яка від-
булася наприкінці липня

КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ: «РЕФОРМУ 
УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВОГО 
РИНКУ НЕОБХІДНО 
ПРОДОВЖИТИ»

ПРЕМІЯ ЗА ПОЧЕСНУ ПРАЦЮ

Під час свого виступу голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв охарак-
теризував перший етап реформування компанії та газового ринку як успіш-
ний. Зокрема, Андрій Володимирович зазначив, що Нафтогаз зі збиткової 
перетворився на найприбутковішу компанію в Україні та найбільшого доно-
ра до державного бюджету.

Утім, на думку Андрія Коболєва, реформи треба продовжити. Серед на-
гальних проблем ринку, які потребують вирішення, він назвав «чорні діри» 
в сегментах постачання газу населенню та накопичення заборгованості під-
приємствами теплогенерації. Надмірна зарегульованість та недостатня про-
зорість цих сегментів перешкоджають входженню в них приватного бізнесу.

Значну увагу керівник Нафтогазу приділив питанням відділення операто-
ра газотранспортної системи. Головною метою анбандлінгу, на його думку, 
має бути збереження цінності ГТС для українського народу, а отже, забезпе-
чення транзиту після завершення відповідного контракту з Газпромом.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер 
під час зустрічі зазначив: «Компанії-члени Палати підтримують Нафтогаз на 
шляху його трансформації в ефективну та прибуткову європейську енерге-
тичну корпорацію, а також його функціонування на прозорих та незалежних 
умовах. Ми готові об’єднувати зусилля з урядом та іншими учасниками для 
розвитку енергетичного ринку, який приваблюватиме нових гравців та між-
народних інвесторів».

На початку вересня Україна святкує День працівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості. Для Укртрансгазу цього року це вдвоє 
знаменна дата. Адже у часі збіглися професійне свято та 70-річчя з моменту 
створення української ГТС. 

І, не порушуючи багаторічну традицію, адміністрація Укртрансгазу запла-
нувала преміювання до свята. Всі працівники Товариства додатково отрима-
ють один посадовий оклад. Виплата відбудеться наприкінці серпня.

Також матеріальна допомога в розмірі однієї тисячі гривень буде надана 
матерям та батькам, що перебувають у декретній відпустці для догляду за ди-
тиною. 

Приємний подарунок до професійного свята заплановано і для колишніх 
працівників Товариства – пенсіонери також отримають одну тисячу гривень.

Нагадаємо, що це друга премія, яку отримають працівники Укртрансгазу 
за останній час. Наприкінці липня виплачено матеріальну винагороду за ре-
зультатами роботи у другому кварталі 2018 року. На жаль, результати роботи 
Товариства не завжди відповідали запланованим показникам. Насамперед 
через відставання за програмами реконструкції та капітальних ремонтів 
об’єктів ГРС.

Однак, незважаючи на це, працівники виробничих підрозділів отримали 
матеріальну винагороду в повному обсязі – в середньому 80% від середньо-
місячної тарифної ставки за квартал.

Також з 1 липня збільшено посадові оклади працівників Укртрансгазу. 
Розрахункову величину, що застосовується для визначення посадових окла-
дів, підвищено до 1841 грн. Раніше вона дорівнювала 1800 грн.

УКРТРАНСГАЗ РОЗПОЧАВ 
ТЕХНІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ  
КС «ГРЕБІНКІВСЬКА»
Укртрансгаз почав демонтаж газоперекачувальних агрегатів на компресорній 
станції «Гребінківська». Тим самим компанія увійшла в наступний етап 
ремонтних робіт на об’єкті.
У рамках ремонту планується замі-
нити три двигуни в газоперекачу-
вальних агрегатах (ГПА): застарілі 
ГТД ДЖ-59Л на нові ДГ90Л2.1 з по-
тужністю 16 МВт. 

Після встановлення нових дви-
гунів на об’єкті проведуть пуско-
налагоджувальні роботи, в резуль-

таті яких компресорну станцію 
«Гребінківська» буде введено в 
промислову експлуатацію. До ре-
алізації даного проекту залучені 
представники заводу-виробника 
обладнання ДП «НВКГ «Зоря» – 
«Машпроект», що дасть можливість 
мінімізувати ризики та оптимізува-

ти термін виконання робіт.
Для ГТС України стабільна робо-

та компресорної станції «Гребінків-
ська» газопроводу «Прогрес» має 
стратегічне значення в забезпечен-
ні безперебійного транспортуван-
ня блакитного палива для спожива-
чів України і Європи.

Дуже символічно, що 23 серпня – у День Державного  
Прапора – виповнилося рівно 1000 днів, як наша країна  
не імпортує газ з Росії. Найкращого подарунку і не приду-
маєш! Зі святом, Україно!
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ПРОДОВЖУЄМО  ОНОВЛЕННЯ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
Задля безперебійної роботи усієї га-
зотранспортної системи України в 
Укртрансгазі дбають про оновлення 
стану її об’єктів. Наші фахівці постій-
но наглядають за справністю усього 
обладнання та приділяють увагу «ву-
зьким місцям», де в першу чергу не-
обхідні реконструкція або капіталь-
ний ремонт. 

Адже, це в тому числі сприяє 
збільшенню енергоефективності та 
підвищенню екологічності роботи 
Компанії. 

З цією метою в липні здійснено 
реконструкцію обладнання станції 
компресорної «Березівка» Одеської 
області Прикарпаттрансгазу. 

На об’єкті замінили застарілі 
пристрої релейного захисту на мі-
кропроцесорні. Це дало змогу ско-

ротити витрати на поточні ремонти, 
технічне обслуговування та діагнос-
тику обладнання.    

Силові трансформатори випуску 
80-х років замінено на сучасні з по-
ліпшеними електротехнічними ха-
рактеристиками, що зменшило втра-
ти активної електроенергії. 

На газовимірювальній станції 
«Берегово» Закарпатської області 
Прикарпаттрансгазу приступили до 
монтажу вимірювальних ділянок та 
лічильників газу.

На сьогодні виконуються зварю-
вальні роботи трубопроводів та фа-
сонних частин Ду300. 

У найближчій перспективі пере-
обладнання станції  – випробування 
кранових вузлів та трубопроводів 
Ду 1400 та Ду300.

ВІД ОПИСУ ДО ОЦІНКИ.  
В УКРТРАНСГАЗІ ТРИВАЄ  
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГРЕЙДИНГУ
В Укртрансгазі продовжується запровадження нової системи оплати праці – 
грейдингу. Ця методологія використовується у більшості провідних компаній 
світу. Вона передбачає оцінку всіх наявних в компанії посад відповідно  
до впливу на загальний результат компанії та «вартості» на ринку праці.  
За підсумками оцінки всі посади розподіляться на рівні або грейди

Аналогічна система вже запро-
ваджена на підприємствах Групи 
Нафтогаз — Укргазвидобування, 
Укртранснафта. А до кінця року до 
них приєднається й Укртрансгаз.

У липні завершився один з клю-
чових етапів проекту  — опис по-
сад. Усі наявні в  Компанії посади 
(саме посади, а не працівники, що 
їх займають) були описані за спе-
ціальною методикою. Це завдання 
виконували експерти — профільні 
фахівці та керівники з  усіх філій, 
які розуміють специфіку роботи 
на місцях та пройшли навчання.

Саме ці описи стали основою 
для подальшого оцінювання по-
сад. Цей, другий, етап триватиме 
до середини серпня.

У  цей час в  кожній філії про-
ходять засідання комітету з  оці-
нювання. До його складу входять 
керівники філій та експерти із 
запровадження грейдингу. Разом 
вони аналізують всі описи та нада-
ють оцінку кожній посаді.
Оцінювання відбувається за вісь-
мома факторами, поділеними на 
три напрямки:
l рівень відповідальності, по-

кладеної на посаду;
l складність питань, що вирі-

шує посада;
l знання та навички, що необ-

хідні для виконання покла-
дених на посаду задач.

«Перехід на грейдингову систе-
му  — вагомий крок Укртрансгазу 

на шляху до найкращих стандартів 
управління персоналом. Це дає 
змогу встановити об’єктивні умови 
оплати праці відповідно до ринко-
вого рівня. При цьому у  більшості 
робітників Укртрансгазу після за-
провадження грейдингу зростуть 
доходи. Більш того, працівники, 
що демонструють кращі результа-
ти роботи, отримають можливість 
заробляти більше», — зазначив ди-
ректор з організаційного розвитку 
та управління персоналом Укр-
трансгазу Дмитро Сороченко. так 
написать должность и выделить 
полужирным..

Нагадаємо, що нову систему 
оплати праці планується запрова-
дити до кінця поточного року.

50,9  
млрд куб. м  

склав обсяг транзи-
ту російського газу 
територією України 
за 7 місяців  
2018 року

«ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ»  
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Це яскраве патріотичне та родин-
не свято, коли українці, вдягнені 
у найкращі вишиванки, беруть 
участь у масовому забігу, симво-
лізуючи волю та незалежність на-
шої країни. 

У забігу взяли участь більш як 
800 учасників різних вікових ка-

тегорій на дистанціях від 100 м до  
10 км. 

Працівники Укртрансгазу за 
підтримки адміністрації та Об’єд-
наного профспілкового комітету 
працівників апарату Товариства 
також долучилися разом з дітьми 
до спортивного свята на дистанції 

в 1, 5 та 10 км. 
Основною метою подібних 

заходів є поширення патріотич-
ного настрою серед українців, 
залучення населення до регуляр-
них занять фізичною культурою 
і спортом, розвиток масового 
спорту в Києві та Україні. 

24 серпня 2018 року в Києві на Русанівській набережній пройшов благодійний 
«Забіг у вишиванках», присвячений Дню Незалежності України.

Збірна команда апарату Укртрансгазу, яка брала  участь у забігу 

Наш працівник Ігор Орлов бігав разом з сином

Спорт об’єднує — впевнені наші працівники 
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Яготин

Ромни

Диканька

Бар
Більче-Волиця

ОНОВЛЕННЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
Укртрансгаз розпочав комплексну програму з модернізації вітчизняної газотранспортної системи.  
За роки незалежності України — це одна з найбільших кампаній з реконструкції виробничих потужностей

Її мета – оновити обладнання 
ключових  газотранспортних 
вузлів та об’єктів підземного 
зберігання газу в Україні. Це 
дасть змогу підвищити надій-

ність роботи української ГТС та 
значно поліпшити її екологічні 
показники, а також забезпечити 
технічну готовність для ство-
рення газового хабу в Україні. 

Так, в рамках 10-річного плану 
модернізації ГТС України на 
2018-2027 рр., про який ми писа-
ли у попередніх номерах газети, 
найближчими роками заплано-

вано реконструкцію чотирьох 
компресорних станцій: «Яго-
тин», «Диканька», «Ромни» та  
«КЦ-4 Більче-Волиця» (дотиску-
вальна компресорна станція на 

підземному сховищі газу). Також 
продовжується реконструкція 
КС «Бар», яка відбувається із 
залученням кредитних коштів 
Deutsche Bank AG.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ  
ЗАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГТС 
Обрані об’єкти відіграють ключову роль у 
транзиті російського газу та транспорту-
ванні блакитного палива власного видо-
бутку. Українська ГТС буде готова забез-
печувати необхідні потужності навіть при 
максимальній завантаженості.

УСТАНОВКА СУЧАСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
Під час вибору об’єктів реконструкції пере-
вага надавалася об’єктам, обладнання яких 
застаріло та перевищило нормативний ре-
сурс експлуатації. На зміну йому прийдуть 
найсучасніші технології – як українських, 
так й іноземних машинобудівників. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  
Збільшення ККД агрегатів, зменшення ви-
трат енергоресурсів, в першу чергу – еко-
номія паливного газу. 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ  
ТА ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ 
Сучасне обладнання, яке використовується 
для реконструкції, відповідає міжнародним 
стандартам щодо норми викидів шкідливих 
речовин, зокрема окисів азоту і оксиду 
вуглецю. 

ЩО ДАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ?

Компресорна 
станція «Бар» 

Умовні позначення

2017-2019 

 ≈ 80 млн євро  
(53,6 млн євро – кре-
дит Deutsche Bank AG, 
26 млн євро – власні 
кошти)

 l КС «Бар» – ключовий 
газотранспортний ву-

зол, де сходяться три найбільші 
транзитні магістральні газопро-
води – «Урегной-Помари-Ужго-
род», «Союз» та «Прогрес» 
l Станція забезпечує транспор-
тування природного газу для 
потреб українських та європей-
ських споживачів загальним 
обсягом понад 80 млн куб. м 
газу за добу 

 l Заміна двох газопере-
качувальних агрегатів на 

сучасні виробництва General 
Electric, що мають високі еконо-
мічні та екологічні показники 
l Установка нового устаткування: 
блоку підготовки паливного газу 
для нових ГПА 
l Поліпшення показників енерго-
ефективності КС «Бар». Ріст ККД 
газоперекачувальних агрегатів 
з  25% до 36%
l Скорочення витрат паливного 
газу

Компресорний цех №4 
дотискувальної компресорної  
станції «Більче-Волиця»

2018-2019 ≈ 1,4 млрд грн

l Більче-Волиця – одне 
з найбільших підземних 

газосховищ в Україні та Європі. 
Його об’єм –  16 млрд куб. м. Га-
зосховище може використову-
ватися для зберігання газу 
українських та міжнародних 
трейдерів. У тому числі, в режи-
мі митного складу 
l Компресорний цех, де запла-
новано реконструкцію, має ви-
сокий рівень завантаження. При 
цьому обладнання станції вже 
частково відпрацювало належ-
ний термін експлуатації  та має 
низьку енергетичну ефективність

l Підвищення надій-
ності, економічності та 

ефективності роботи станції.  
Зокрема, під час закачування 
газу в ПСГ у весняно-літній пе-
ріод та відбору газу із ПСГ і пода-
чі в магістральні газопроводи в 
осінньо-зимовий період
l Оновлення інфраструктури 
дасть можливість зменшити 
витрати паливного газу, оливи, 
викидів в атмосферу 

Компресорна станція «Яготин» Компресорна станція «Ромни» 
магістрального газопроводу 
«Уренгой – Помари – Ужгород»2018-2020  ≈ 2,5 млрд грн

 l Яготин – одна з клю-
чових точок, через яку 

транспортується газ киянам та 
споживачам Київського регіону 
l Станція – важлива ланка як 
транзиту, так і транспортування 
газу власного видобутку в ме-
жах України 
l Встановлене наразі облад-
нання вже відпрацювало норма-
тивний ресурс. Наприклад,  ККД 
газоперекачувальних агрегатів 
станції має дорівнювати 27%. 
А  фактично він на 3% менший. 
Через це щороку втрачається 
від 1 до 1,3 млн куб. м газу по 
кожному з працюючих ГПА
l Невідповідність екологічних 
показників станції сучасним 
нормам

 l Ромни – перша стан-
ція на вході української 

ГТС, яка на північно-східному 
кордоні нашої держави приймає 
найбільший потік російського 
газу, в тому числі для транзиту 
до європейських країн. Отже, це 
стратегічно важливий об’єкт 
для забезпечення роботи тран-
зитних шляхів
l Фактичний термін експлуата-
ції всіх компресорних установок 
перевищує призначені виробни-
ком показники

 l Застосування сучас-
них агрегатів з газо-

турбінними приводами та ком-
пресорами  зі  ступенем 
стиснення газу 1,7. Це дасть 
можливість транспортувати  
по газопроводах «Шебелинка- 
Диканька-Київ», «Шебелинка-          
Полтава-Київ», «Єфремівка-Ди-
канька-Київ» 16,5 млрд  куб. м/рік 
природного газу після 2021 року. 
Це на 4,95 млрд куб. м більше, ніж 
зараз
l Значне поліпшення еколо-
гічних показників, показників 
ефективності та надійності ком-
пресорної станції 
l Повернення інвестицій в ре-
конструкцію приблизно за 5 років

 l Заміна турбокомпре-
сорів станції, а також 

модернізація системи управління 
та локального електрообладнан-
ня, заміна протипомпажних кла-
панів та приладів для виявлення 
витоків газу і пожежогасіння
l Зниження споживання палива 
майже на 30% завдяки встанов-
ленню двох сучасних турбоком-
пресорних установок 
l Зменшення рівня викидів 
окисів азоту (NOx) і монооксиду 
вуглецю (СО). Оновлена КС відпо-
відатиме вимогам Європейської 
директиви 2010/75/EU 2010 року 
щодо промислових викидів

Компресорна станція «Диканька»

2019-2020  ≈ 1 млрд грн

 l Розташування поряд з 
найбільшими вітчизняни-

ми родовищами газу. Саме ця КС 
здійснює значний обсяг роботи 
щодо транспортування природ-
ного газу до споживачів від віт- 
чизняних газовидобувних під-
приємств регіону – як від Укргаз-
видобування, так і приватних 
компаній
l На КС експлуатуються ГПА типу 
ГПА-Ц-6,3 з привідними газотур-
бінними двигунами типу ДТ-71П3. 
На жаль, вони не вирізняються 
якісними показниками надійнос-
ті та ефективності. Частина з них 
уже відпрацювали встановлений 
моторесурс

 l Технічне переосна-
щення ГПА із заміною 

привідних ГТД на більш сучасні, 
з кращими показниками ефек-
тивності та надійності
l Підвищення економічності, 
надійності та ефективності ро-
боти станції. Зокрема, змен-
шення кількості аварійних та 
вимушених зупинок, збільшен-
ня міжремонтного ресурсу агре-
гатів

2018-2020 Після оцінювання

Строк реалізції  
проекту

Сума  
інвестицій 

Чому обрано  
станцію? 

Результат  
реконструкції 
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З нагоди ювілейної дати відбу-
лося урочисте святкування за 
участі керівників апарату та фі-
лій Укртрансгазу, керівництва, 
працівників та ветеранів Укргаз-
енергосервісу, а  також очільни-
ків профспілкових організацій 
філій.

Також на заході були присут-
німи голова профспілки газової, 
нафтової та нафтопереробної 
промисловості України Володи-
мир Дмитришин та голова Київ-
ського міського профспілкового 
комітету працівників нафтової 
і газової промисловості України 
Ольга Попович.

За сумлінну працю та високу 
професійну майстерність під час 
урочистих заходів працівників та 
ветеранів філії було нагороджено 
грамотами Укртрансгазу, Укргаз-
енергосервісу та грамотами від 
професійних спілок нафтової та 
газової промисловості.

У ВИТОКІВ
Якщо зануритися в історію УГЕС, 
то його було засновано 25 липня 
1973  року згідно з  наказом Укр-
газпрому. Спочатку філія скла-
далася з одного цеху в м. Боярці 
Київської області та трьох ре-
монтних дільниць.

З часом обсяги комплексних 
ремонтних та пусконалагоджу-
вальних робіт збільшилися, і вже 
у  1977  р. підприємство мало 
у  своєму складі три ремонт-
них цехи у  містах Боярка, Хар-
ків, Стрий, Бердичівський цех 
агрегатно-вузлового ремонту та 
спеціалізоване пусконалагоджу-
вальне управління в Києві.

Наприкінці 70-х років  із 

введенням магістрального га-
зопроводу «Союз» до складу 
Укргазенергосервісу ввійшли 
Первомайська, Олександрівська 
та Гайсинська ремонтні бази.

Росте система, ускладнюють-
ся завдання, що постають перед 
філією. Так, із введенням в дію 

на початку  90-х років нового об-
ладнання на компресорних стан-
ціях магістральних газопроводів 
«Уренгой — Помари — Ужгород» 
та «Прогрес» підприємство осво-
ює ремонт газотурбінних устано-
вок електропривідних агрегатів 
потужністю 16 та 25 МВт.

СЬОГОДЕННЯ
І щодалі, то росте професіона-
лізм газовиків. Сьогодні колектив 
професіоналів філії налічує понад 
900  працівників, які здатні понад 
ефективно вирішувати завдан-
ня з  обслуговування об’єктів га-
зотранспортної системи Укртран-

сгазу: Київтрансгаз, Львівтрансгаз, 
Прикарпаттрансгаз, Харківтран-
сгаз, Черкаситрансгаз. 

Укргазенергосервіс виконує 
комплексне сервісне технічне 
обслуговування газоперекачу-
вального, енергетичного та іншо-
го обладнання, приладів і систем 
компресорних станцій. 

Обслуговування включає весь 
перелік найважливіших і  найвід-
повідальніших робіт, необхідних 
для забезпечення ефективної 
безаварійної роботи всього га-
зотранспортного обладнання.

Сьогодні підприємство скла-
дається з  Київського спеціалізо-
ваного пуско-налагоджувального 
управління, Боярського управлін-
ня з  ремонтною базою в  м. Бер-
дичів Житомирської області, Хар-
ківського управління з ремонтною 
базою в  м. Первомайськ Харків-
ської області, Стрийського управ-
ління з  ремонтною базою в  смт. 
Дашава Львівської області, Іва-
но-Франківського управління, Гай-
синського управління з ремонтни-
ми базами в  м. Гайсин Вінницької 
області та в  смт. Олександрівка 
Кіровоградської області.

Потужності компанії дають 
змогу щороку виконувати понад 
100  комплексних ремонтів, про-
водити технічне обслуговування 
400  газоперекачувальних агре-
гатів та систем автоматики ком-
пресорних станцій. Здійснювати 
ремонт та технічне обслуговуван-
ня систем і  засобів автоматизації 
на понад 150  ГРС, а  також ремонт 
і технічне обслуговування енерге-
тичного обладнання компресор-
них станцій.

ЛЮДИ — ЦІННІСТЬ
Великий досвід кваліфікованого 
персоналу та використання су-
часного обладнання дають змогу 
виконувати виробничу програму 
з  сервісного технічного обслу-
говування газоперекачувально-
го обладнання, роботи з  комп-
лексного обстеження агрегатів, 
відновлення вузлів та деталей, 
забезпечення обладнання запас-
ними частинами для потреб сер-
вісного обслуговування та екс-
плуатації, реконструкцію діючих 
об’єктів, заміну морально заста-
рілого обладнання та обладнання 
з відпрацьованим ресурсом.

Філія Укртрансгазу – Укргазенергосервіс – відзначила 45-у річницю з моменту заснування.  
На них покладено комплекс робіт з сервісного технічного обслуговування об’єктів газотранспортної 
системи Укртрансгазу, що розміщені в різних регіонах України

УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІСУ – 45 РОКІВ!

РУСЛАН  
ТЕРЕЩЕНКО,
очолює філію  
з липня 2018

РОМАН  
ФЛЮНТ,
керівник філії  
з 2005 по 2017 рр. 

ОЛЕКСАНДР 
СІНГАЄВСЬКИЙ 
очолював філію з 
2017 по 2018 рр.  

ІВАН  
БРУЄВ, 
очолював підпри-
ємство з 1989  
по 2004 рр. 

ВАЛЕНТИН 
ІВАНОВ,  
засновник і пер-
ший керівник філії  
з 1973 по 1989 рр.  

Дружній колектив Укргазенергосервісу 

Ремонтні роботи на одному з об’єктів Укртрансгазу

Керівники Укргазенергосервісу


