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Від імені правління Нафтогазу вітаю вас з професійним святом – 
Днем нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

Останні чотири роки були важливими для нас, для галузі і для 
України. 

Проведено масштабну роботу. Ми кардинально змінили підходи 
до принципів функціонування бізнесу та філософію управління ком-
панією. В умовах економічної та збройної агресії Росії проти нашої 
держави ми прийняли стратегічні рішення, які дали змогу нам висто-
яти: нульова толерантність до корупції, усунення критичної залеж-
ності від Газпрому, реформа ринку газу за європейським зразком, 
зміна підходів до прийняття рішень в Нафтогазі та реформа корпо-
ративного урядування за світовими стандартами. Ці рішення дали 
можливість нам домогтись результатів, якими ми можемо пишатися.

Ми сміливі. Нам вдалося реалізувати найамбітніші цілі.
Україна звільнилася від газового шантажу Росії і вже понад 1 000 днів не імпортує газ з РФ. Нам довіряють 
західні партнери та кредитори. 

Нафтогаз став прибутковим: ми позбулися корупційних посередників і направляємо рекордні платежі 
до держбюджету. Група Нафтогаз – найбільший платник податків в Україні.

Ми інтенсифікуємо видобуток газу і в 2017 році він зріс на 4% – до 24-річного максимуму. Модернізо-
ваний Шебелинський ГПЗ запустив виробництво палива Євро-5 під брендом Shebel, що більш ніж вдвічі 
збільшило маржу переробки нафти порівняно з 2015 роком.

Ми відстоюємо справедливість.
Нафтогаз чесно та успішно захищає інтереси України у судах: здобуто історичну перемогу над Газпромом 
у Стокгольмському арбітражі; розірвано скандальні договори спільної діяльності; захищаються інтереси 
компанії та України в судових процесах проти РФ щодо активів у АР Крим.

Ми створили прозорі та зрозумілі правила роботи для всіх: Група Нафтогаз співпрацює з провідними 
міжнародними компаніями, на українському ринку налічується понад 500 торговців газом.

Ми сумлінно працюємо на користь України. 
Розпочато масштабну модернізацію газотранспортної інфраструктури України. Із залученням фінансу-
вання німецького Deutsche Bank стартував один із найбільших інвестиційних проектів – реконструкція 
компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» у Вінницькій області.

Наші замовлення підтримують вітчизняних виробників та є потужним імпульсом для розвитку укра-
їнської промисловості: протягом 2017 року підприємства Групи уклали договори переважно з підприєм-
ствами, зареєстрованими на території України, на суму 73,4 млрд грн.

Ми дотримуємось принципів відкритості – репутація для нас на першому місці. 
Ми є першою українською компанією у державній власності, в якій діє професійна та незалежна наглядо-
ва рада, дієвий бар’єр на шляху корупційного політичного втручання в роботу компанії.

Нафтогаз посідає сьоме місце серед державних видобувних підприємств світу за якістю управління 
(RGI). У компанії впроваджено нові стандарти прозорості. 

За ці роки ми зробили багато, але в планах – ще більше: лібералізація постачання газу для населення, 
завершення відокремлення функції оператора ГТС та реформи корпоративного управління. 

Вірю, що лише разом, розділяючи спільні цінності, ми трансформуємо Групу Нафтогаз у потужну 
енергетичну національну корпорацію, впевнено інтегруємо український газовий ринок із європейським 
і зробимо Нафтогаз готовим до розміщення цінних паперів компанії (ІРО).

Дякую кожному з вас за сміливість, відкритість, сумлінність та справедливість, за відданість професії 
і Нафтогазу.  

У ці дні ми святкуємо подію, яка вплинула на іс-
торію та економіку нашої держави та більшості єв-
ропейських країн – 70 років з моменту створення 
газотранспортної системи України!

Перший магістральний газопровід «Дашава – 
Київ» не тільки поєднав газові родовища Прикар-
паття та українську столицю, він став основою для 
подальшої розбудови газових магістралей в Росію, а 

згодом – і в Європу. 

Українська ГТС є невід’ємною складовою економічного розвитку території. 
Протягом останнього сторіччя ми спостерігаємо – там, де з’являється газ, розвивається 
промисловість і розквітає економіка. Відбудова Східної України після Другої світової вій-
ни, розквіт промисловості на півдні нашої держави, газифікація Прибалтики, Молдови та 
Білорусі. Прикладів, що життя регіонів докорінно змінювалося, коли туди приходив газ,  – 
безліч.

Тому можна без перебільшення сказати, що робота поколінь газовиків – то є життєдай-
на сила, що вплинула на економіку нашої держави.

Українська ГТС – запорука національної безпеки держави.
Ці слова ми повторюємо чи не кожен день. Але, мабуть, тільки після 2014-го року та почат-
ку воєнного конфлікту на сході нашої держави, достеменно зрозуміли їхній сенс.

Ми зробили і продовжуємо робити щодня свій суттєвий внесок у зміцнення енерге-
тичної незалежності. Завдяки організації реверсних потоків зі сторони Польщі, Угорщини 
та Словаччини наша держава вже понад 1 000 днів не використовує російське блакитне 
паливо. І взамін купує газ на вигідніших умовах у надійних європейських постачальників. 
Ми надалі працюватимемо над тим, щоб зменшити залежність економіки нашої держави 
від російського газу.

Українська ГТС – невід’ємна частина газотранспортної системи Європи.
Наша спільна мета – розвивати це партнерство. Саме воно є запорукою стабільної робо-
ти і додаткової завантаженості системи після закінчення чинного контракту з Газпромом 
наприкінці 2019 року.

Серед наших партнерів і друзів – десятки газотранспортних компаній Європи, які і сло-
вом і ділом підтримують нас на шляху до «газової євроінтеграції». 

Ми ж зі свого боку робимо вагомі кроки, щоб бути гідним партнером. 
Тож дякую вам, укртрансгазівці, за ваш нелегкий, але вкрай необхідний труд. Ми – осно-

ва української економіки. Це велика відповідальність, і велика шана.
Попереду у нас ще багато років плідної праці на благо нашої держави. Бажаю, щоб вони 

були сповнені добробутом, успіхом та процвітанням.
Зі святом!
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Газотранспортна система України – один із символів і гарант незалежності нашої країни. 

Цієї осені виповнюється 70 років з того моменту, коли  у 1948 році було запущено перший магістральний газогін «Дашава – Київ». 
Цю подію прийнято вважати початком розвитку газотранспортної системи України. 

За свою багаторічну історію українська ГТС від першого 500-кілометрового газогону виросла у потужну та розгалужену мережу  
магістралей, компресорних та газорозподільних станцій, підземних сховищ газу. І нам дійсно є, чим пишатися!

Для того, щоб нагадати про масштаби та потенціал ГТС, а також з нагоди свята, ми підібрали для вас найцікавіші факти та цифри 
про нашу  магістраль. Тож дивіться і дивуйтеся!

ВЕЛИЧ УКРАЇНСЬКОЇ ГТС

НЕЙМОВІРНА ПОТУЖНІСТЬ  
Загальна потужність перекачувального 
парку Укртрансгазу – 5 448 МВт. Вона 
майже дорівнює потужності найбільшої 
української атомної станції – Запорізької

НАПОВНЮВАЧ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗНИ 
Українська ГТС сьогодні – головна транспортна 
артерія на шляху газу з російського Сибіру до 
Європи. Це – значна відповідальність. Але і непогані 
гроші. Прибуток, отриманий завдяки транзиту 
блакитного палива приблизно дорівнює  
3% ВВП України

ДОВЖИНОЮ З МЕРИДІАН 
Українська ГТС – одна з 
найбільших систем газопроводів 
в Європі. Протяжність наших 
магістральних газогонів становить 
38 500 км, що співрозмірно з 
довжиною «нульового меридіану»

ПОТУЖНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГТС  
дають змогу 
забезпечити 
блакитним 
паливом третину 
населення нашої 
планети

ПІДЗЕМНЕ БАГАТСТВО 
Загальна місткість підземних 
газових сховищ – 31 млрд куб. м, 
що співрозмірно з обсягами ПСГ 
Італії, Франції, Угорщини та Австрії 
разом взятими 

МОРЕ ПО КОЛІНО  
Минулого року через труби української 
ГТС для внутрішнього споживання України 
протранспортовано 28,4 млрд куб. м. Багато це 
чи мало? Для порівняння уявіть, що це в 50 раз 
БІЛЬШЕ, НІЖ ОБ’ЄМ ЧОРНОГО МОРЯ!

ГОЛОВНИЙ ТРАНЗИТЕР ГАЗУ  
В ЄВРОПУ 
146 млрд куб. м за рік – пропускна 
здатність в країни Європи. Для Швеції, 
яка споживає найменше газу в Європі, 
цього вистачило б на 170 років!
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ЗА НИМИ – НАША ІСТОРІЯ 
Будівництво першого магістрального газопроводу «Дашава – Київ», з якого й бере свій відлік газо- 
транспортна система України, відкриття «газового Донбасу» та Богородчанської підземки, створення Укртрансгазу 
як окремого підприємства та Об’єднаного диспетчерського управління… Як нам вдалося пережити «газову війну» 
2009-го та яка подія відкрила епоху великого транзиту газу до країн Західної та Східної Європи? 

Про це все знають вони – люди, які стояли у витоків та були в центрі подій, ті, хто власноруч створював історію 
української ГТС, подекуди жертвуючи власною. Вони – наші герої сьогодні, творили непросту, але безперечно захо-
пливу й цікаву, багату на випробування й виклики історію, якою ми з вами та майбутні покоління можемо пишатися.  
Спеціально з нагоди великої події – 70-річчя заснування газотранспортної системи України  – ділимося з вами щири-
ми історіями наших героїв – колишніх та нинішніх працівників Укртрансгазу

РОКІВ

3 травня 1950 року було відкрито унікаль-
не газоконденсатне родовище, яке через 
великі розміри й значні запаси блакитного 
палива охрестили «газовим Донбасом». 

На освоєння Шебелинського газового 
родовища, а йдеться саме про нього, свого 
часу приїхало понад 2 тис. юнаків і дівчат з 
усіх куточків колишнього Союзу. Серед них 
були і ми – вісімдесят випускників Дрого-
бицького нафтового технікуму, які у 1958 
році приїхали до Шебелинки.

«Зарахований оператором з видобутку 
газу Шебелинського газопромислу Шебе-
линського газопромислового управління 
газової і нафтової промисловості Харків-
ського раднаргоспу, смт. Червоний Донець 
Балаклійського району Харківської об-
ласті» – саме таким був мій перший запис 
у трудовій книжці. Мої перші обов’язки як 
оператора полягали в тому, щоб протягом 
робочої зміни, яка тривала 12 годин, контро-
лювати режим роботи свердловини, періо-
дично «продувати» сепаратори, закачувати 
в газопровід метанол. А також за командою 
диспетчера закривати чи відкривати сверд-
ловину та інколи запускати свердловину 
в роботу на факел тощо. Я дуже гордився 
тим, що працюю на свердловині №64, яка 
одночасно експлуатує чотири горизонти 
(міоцени). У той час це була прогресивна 
технологія. 

Особливо складно було працювати 
взимку при морозі 25-30 градусів. Зимою з 
її короткими днями, коли уся околиця була 
вкрита снігом, а свердловини  знаходились 
одна від одної на відстані 2-3 км, добирати-
ся до них було небезпечно. До нас інколи 

навіть навідувалися вовки. 
У 1962 році отримав направлення на нав-

чання до Львівського політехнічного інсти-
туту. За час, поки був відсутній, Шебелин-
ка перетворилася у потужний промисел. 
Якщо у 1958 році із Шебелинського родо-
вища було видобуто 5 млрд куб. м природ-
ного газу, то уже у 1962 р. – 17 млрд куб. м, 
а  у 1967  р. – 30 млрд куб. м. 

Шебелинське родовище з розвіданими 
запасами близько 700 млрд куб. м газу ста-
ло надійним джерелом газифікації країни та 
базою для розвитку системи магістральних 
газопроводів України. А також Шебелинка 
стала справжньою кузнею кадрів спочатку 

всеукраїнського, а згодом – всесоюзного 
масштабу.   

Щодо кадрової політики, може, це була 
трохи консервативна система. Але профе-
сійність була все-таки на першому плані. 
За такими принципами і було сформовано 
колектив виробничого об’єднання «Укргаз-
пром». Заслуга в цьому належить насампе-
ред його першим керівникам, які започат-
кували там найважливіші принципи роботи 
будь-якої успішної організації: професіона-
лізм, порядність і постійні творчі пошуки. 

Все почалося у 1966 році, коли у складі Мін-
газпрому СРСР було організовано Виробниче 
управління «Укргазпром». Газотранспортна га-
лузь України розвивалися швидкими темпами.

З будівництвом нових газопроводів по-
стало питання про створення єдиної системи 
оперативного управління всією газотранс- 
портною інфраструктурою та безперебійної 
роботи газової промисловості України. 

Власне тому у 1967 році при Укргазпро-
мі було створено Об’єднане диспетчерське 
управління, роботу якого організовували в 
буквальному розумінні з «чистого аркуша». 
Розпочалося цілодобове чергування з 4-го-
динним інтервалом збору технологічної ін-
формації. 

По кожному об’єкту, які були тоді в складі 
Укргазпрому, визначали основні параметри, 
за якими можна було б зробити висновок 
щодо технологічного процесу, завели дис-
петчерські журнали різних форм звітності. 
Спочатку інформація, що заносилася до них, 
вміщувалася у звичайному канцелярському 
журналі, а далі потік інформації наростав, як 
снігова лавина, і її не встигали обробляти на-
віть тогочасні ЕОМ. 

Інформація, яка надходила для контролю 
і аналізу в ОДУ, охоплювала всі процеси ви-
робничої діяльності Укргазпрому: видобуток 
і транспортування газу та конденсату, бурін-
ня, будівництво, ремонтні роботи. 

Кількість працівників ОДУ постійно 
зростала у зв’язку з розширенням функцій. 
Управління стало своєрідною кузнею ви-
ховання та підготовки кадрів, багато праців-
ників займали керівні посади в Нафтогазі, 
апараті Укртрансгазу, в інших організаціях 
газової промисловості. Важливість завдань, 
які покладалися на управління, вимагала за-
лучення в ОДУ фахівців високої кваліфікації, 
як на керівні, так і на рядові посади. 

Крім того, кадровий склад диспетчер-
ського управління формувався із спеціалістів 
різного профілю. У ньому працювали фахівці 
з газових і нафтових промислів Східної і За-
хідної України, газопроводів України і Серед-
ньої Азії, проектних інститутів. 

Організатором і керівником ОДУ протя-
гом майже всього періоду його роботи був 
Тадей Михалевич – професіонал високого 
рівня та людина з незаперечним авторите-
том. 

З певністю можу сказати, що завдяки на-
шому колективу газовиків ми змогли пережи-
ти всі негаразди різних років і забезпечити 
газопостачання українським споживачам та 
транзит газу до країн Європи. У нас працю-
ють дуже віддані люди, починаючи від будів-
ництва й до експлуатації. Навіть часом дивую-
ся, як вони витримали все! 

МИРОСЛАВ ХИМКО, 
один із засновників Об’єднаного 
диспетчерського управління 

БОГДАН БАБІЙ,  
підкорювач Шебелинського газового 
родовища, протягом трудової діяльності 
обіймав різні керівні посади в системі

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ  
«З ЧИСТОГО АРКУША»

ПІДКОРЕННЯ 
ШЕБЕЛИНКИ

 Керівництво Об’єднаного диспетчерського управління різних часів (зліва направо): Вадим Фролов, 
Валерій Коваленко, Євген Тодоров, Богдан Бабій, Мирослав Химко, Ігор Пономаренко, Андрій Дацюк, 

Олег Михалевич 

ЗАХІДНИЙ ФОРПОСТ «ГАЗОВОЇ ВІЙНИ»
Серед найбільш яскравих по-
дій останніх років пригадуєть-
ся славнозвісний 2009 рік. А 
саме – «газова війна». Росіяни 
до цього, напевно, готували-
ся, тому що вже в кінці грудня 
2008-го вони почали зменшу-
вати обсяги газу. Україна при 
цьому намагалася витримати всі 
контрактні зобов’язання перед 
європейськими партнерами. 
Ситуація загострювалася…

7 січня 2009 року Росія пе-
рекрила останній пункт подачі 
газу. Ми були змушені закри-
ти і наш останній пункт при-
йому-передачі газу в Європу. 
Це були Дроздовичі, з яких газ 
йшов на Польщу. Єдина краї-
на, якій ми постачали газ, була 

Молдова, тому що у неї немає 
інших газопроводів, окрім як з 
України.

Як завжди буває, ЗМІ піді-
грівали ситуацію – «Україна 
замерзне», «Система впаде», 
«Тиски попадають і наступить 
енергетичний колапс»... Яких 
тільки заголовків не було.

Журналісти не врахували 
одну важливу річ – фахівці Укр-
трансгазу готувалися до такої 
ситуації. Ми прораховували 
всі варіанти. Залежно від того, 
як Росія буде зупиняти подачу 
газу, – ми готові були реагувати. 
Звичайно, це була колективна 
домовленість та співпраця, тому 
що Львівтрансгазу, без підтрим-
ки інших управлінь магістраль-

них газопроводів та мозкового 
центру – Об’єднаного диспет-
черського управління, таке 
завдання не вдалося б виконати.

Щоб протриматися без ро-
сійського палива, було прийня-
то рішення здійснювати відбір 
з чотирьох підземних сховищ  – 
десь 35-37 млн куб. м за добу 
або 50-55% споживання газу 
всієї України. 

І, коли 7 січня Газпром повні-
стю припинив постачання газу, 
ми розвернули газ в протилеж-
ний бік. Підземні сховища по-
чали з кожною годиною наро-
щувати відбір, інші газопроводи 
розвертали потоки на схід. До-
бре, що система така розгалу-
жена і потужна. Це дало нам 

змогу подавати газ із західних 
регіонів аж на схід України – в 
Донецьку та Луганську області, 
де знаходяться великі промис-
лові центри.

Але надворі ‒ зима. Поведін-
ка Газпрому не прогнозована. 
А   протриматися до весни на 
власних запасах не вийде. Ви-
ручили поляки. Для Львівтранс- 
газу це був перший досвід з ре-
версного постачання газу з єв-
ропейської країни на територію 
України. 

Як відомо, перший був не 
останній. Зараз реверс йде ще 
й зі Словаччини та Угорщини. 
А  молдовські газовики й донині 
нам дякують, що не дали їм за-
мерзнути тоді, у 2009-му.

ЮРІЙ ЗАКАЛЯК,  
головний диспетчер 
Львівтрансгазу
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1948 1956 19591951 1960

 1979

 197819831988

1995 1998 2001 2007

1999 2006

1992

1994

Завершення будівництва 
газопроводу  

«Шебелинка –  
Дніпропетровськ –  

Кривий Ріг» 

Газогін  
«Дашава – Київ» 

подовжено  
до Москви

Введено в дію газопровід 
«Дашава – Мінськ»  

та розпочав працювати 
Шебелинський  

газопереробний завод 

Уведено в експлуатацію 
газопровід «Союз» 

(«Оренбург – Західний 
кордон СРСР»)

Уведено  
в експлуатацію 
Богородчанське 
газосховище у 
водоносному 

пласті 

Початок 
закачування газу  

в одне  
з найбільших у світі  

Більче-Волицьке 
ПСГ Уведено в експлуатацію 

магістральний 
газопровід «Прогрес» 

Україна стала членом 
Міжнародного газового 

союзу

Створення  
НАК «Нафтогаз  

України» та Дочірньої 
компанії «Укртрансгаз»

Організовано Інститут 
транспорту газу в 

Харкові

Уведено в дію газопроводи «Хуст – Сату 
Маре» та «Джанкой – Феодосія – Керч»

Завершення будівництва другої черги 
міжнародного Метрологічного центру в 

Боярці 

Після розпаду СРСР українська ГТС 
почала функціонувати як самостійний 

газотранспортний комплекс

Уведено в розробку перші дев’ять 
родовищ незалежної України 

ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП УКРАЇНСЬКОЇ ГТС

Відкрито 
Північнобулганацьке 
газове родовище в 
Азовському морі  

Дашавський газ отримали Вільнюс та 
Рига Запущено перший магістральний газогін  

«Дашава – Київ» 

Розпочато експлуатацію унікальних 
Шебелинського та Більче-Волиць-

кого газових родовищ 

1984

Здано в 
експлуатацію 

газопровід 
«Уренгой – Помари 

– Ужгород»
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1966 19691961-1962 

2008-2009 2017-2018 

1964

1967

1976

2009

2013

2017 2018

2012

1970

Створено  
Виробниче об’єднання  

«Укргазпром»

Побудовано потужні газопроводи від родовищ 
Харківської області до Києва, Долини, 

Ужгорода, Дніпропетровська, Кривого Рогу, 
Одеси, Ізмаїла, Донбасу

Початок закачування 
газу в Угерське ПСГ, 

перше сховище 
газу на базі 

відпрацьованого 
газового родовища 

Створено  
будівельний трест 
«Укргазпромбуд» 

Уведено  
в експлуатацію 
Богородчанське 
газосховище у 
водоносному 

пласті 

Підписання 10-річних «кабальних» 
контрактів між Україною та Росією 
на поставку газу та його транзит 

європейським споживачам 

Організовано  
реверс газу з Угорщини 

Стокгольмський 
арбітраж відхилив 
вимоги Газпрому за 

контрактом 2008 року  
стосовно принципу 

«бери або плати» на 
суму $56 млрд 

Обмеження  
постачання газу  

з Газпрому.  
Акція #Прикрути

Створено філію 
«Оператор ГТС України» 

Перший реверсний 
маршрут з Європи – 

Польщі 

«Газова війна». Транспортування 
газу українською ГТС вперше 

змінено зі заходу на схід

ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП УКРАЇНСЬКОЇ ГТС

Організовано великий реверс газу  
зі Словаччини

Початок роботи зі створення підземних 
сховищ газу (Олишівське та Червоно-

партизанське газосховища)  

Дашавський газ отримали Вільнюс та 
Рига 

Уведено в експлуатацію магістральний 
газопровід «Братерство» («Долина – Ужгород 

– Державний кордон»)  

Розпочато масштабні 
реконструкції ключових 

компресорних 
станцій Бар, Яготин, 

Гребінківська, Ромни, 
ДКС-4 Більче-Волиця

2014



 
 
 

Період 1970-1985 років, коли я 
очолював Івано-Франківське 
УВТГ, яке пізніше було реор-
ганізовано в УМГ «Прикарпат- 
трансгаз», можна назвати «вели-
ким будівництвом». Адже це час 
спорудження, а потім і забезпе-
чення експлуатації, потужних 
трансконтинентальних газопро-
водів «Братерство», «Союз», 
«Уренгой – Помари – Ужгород», 
«Прогрес», низки компресор-
них станцій. Поруч з системою 
розбудовувалася й соціальна 
інфраструктура – десятки об’єк-
тів в Івано-Франківську, Долині, 
Богородчанах, Яремчі, а також в 
Одеській та Закарпатській облас-
тях, Республіці Молдова. 

Однак будівництво Богород-
чанського ПСГ стало однією з 
найяскравіших сторінок в історії 
нашої філії. 

Богородчанське родовище 
було колись відкрито. Ми видо-

були з нього 2,5 млрд куб. м газу, 
після чого довели, що там може 
бути геологічно унікальне під-
земне сховище, оскільки воно 
лінзове і закрите, там немає води. 
Так, як в бочку, накачав і все. 

Основною метою цього під-
земного сховища стало забезпе-
чення безперебійної роботи екс-
портного газопроводу «Союз». 
Активний об’єм газу у цьому схо-
вищі вдвічі більший, ніж буфер-

ний. І це – найвищий показник 
серед усіх сховищ України. 

Географічно Богородчанське 
підземне сховище також вдало 
розташоване – на шляху газо-
проводів, які йдуть на експорт: 
«Оренбург – Уренгой – Пома-
ри – Ужгород», «Богородчани 
– Стрий». Воно знаходиться за 
2 км від магістралей, що дає мож-
ливість легко подавати газ на за-
качування і так само легко його 
відбирати, що є дуже вигідним. 

Чим ще вигідні підземки? Не 
думайте, що Росія була ідеаль-
ною та поставляла газ. Зимою, як 
не було газу, то не було й на екс-
порт. Тоді ми відкривали ці під-
земки. Богородчанська підземка 
10 днів спочатку може давати 
50  млн куб. м на добу, потім 40, 
30 і до 20. А Більче-Волиця могла 
й до 70  мільйонів на добу дава-
ти. Подали й відразу пішов газ на 
експорт. Тож підземки – наша го-
ловна гарантія, що попри примхи 
Газпрому, газ буде і в українців, і у 
наших західних сусідів. 

ІВАН ПЕТРАШ,  
керівник  

Прикарпаттрансгазу  
протягом 25-ти років 

ПІДЗЕМКИ ЯК ГАРАНТІЯ ЕНЕРГОБЕЗПЕКИ

ЯК ПОЧИНАЛАСЬ 
ГРЕБІНКІВСЬКА

Гребінківська – одна з перших компресор-
них станцій газопроводу «Уренгой – Пома-
ри – Ужгород» на території України, яка була 
запущена у 1983 році. 

Земля, на якій за проектом ВНІПІтрансга-
зу збудовано КС, була колгоспним полем, де 
росли пшениця та буряки. 

Коли запускалася станція, я був заступ-
ником начальника газокомпресорної станції, 
а в 1984 році – 28-річним хлопцем очолив 
Гребінківську КС і залишався її керівником 
до 1997 року. 

Пізніше були побудовані друга та третя 
черги. На відміну від Богородчанської ком-
пресорної станції, яка є 5-цеховою, Гребін-
ківська КС була трьохцеховою. У середньо-
му один цех будували і запускали за півтора 
року. 

Завдяки добре підготовленому та надій-
ному персоналу станції кризових ситуацій 
не виникало. На 99% персонал компресор-
ної станції формувався з місцевого насе-
лення. Ми навчали машиністів, слюсарів, ре-
монтників безпосередньо на компресорній 
станції, після чого вони ставали справжніми 
професіоналами своєї справи. 

На початку роботи Гребінківської станції 
на ній працювало близько 60 осіб. Вже пізні-
ше, коли було 3 цехи, приблизно ‒ 130. 

Запам’яталися пусконалагоджувальні 
роботи та пуск в експлуатацію трьох цехів,  
оскільки це найбільш цікава, відповідальна 
та водночас тяжка праця. В основному за-
пуски відбувалися наприкінці року, взимку, 
коли були найтяжчі умови праці та потріб-
но було швидко реагувати на нестандартні 
ситуації. Але найбільше запам’ятався пуск 
та перші шість років експлуатації першого 
цеху (КС-33), особливістю якого було те, що 
загальностанційне обладнання імпортного 
виробництва було досить якісне та надійне, 
а ось газотурбінні двигуни (ГТД ГТН25) в 
складі газоперекачувальних агрегатів (ГПА) 
російського виробництва були настільки не 
надійні, що в перші роки експлуатації було 
щодоби по декілька аварійних відмов, прак-

тично на всіх ГТД по декілька раз ставалося 
руйнування поточних частин, в основному 
лопаткових апаратів. Спроби спеціалістів 
Нєвського заводу вирішити ці проблеми 
особливого результату не принесли. Прак-
тично 80% часу ГТД ремонтувалися, не було 
досягнуто заявленої надійності та ефек-
тивності. У результаті ГТД ГТН 25 в рамках 
реконструкції КС-33, були замінені на висо-
коефективні ГТД українського виробництва 
ДН-80 (завод «Зоря - Машпроект»), які на 
даний час успішно експлуатаються. 

Третій цех, порівняно з двома першими, 
будувався в основному на українському об-
ладнанні, виробленому на Сумському НВО 
ім. М. В. Фрунзе та заводі «Зоря – Машпро-
ект», а другий цех — в основному на росій-
ському.  

Найкраще працювати на українському 
обладнанні, оскільки всі нюанси його екс-
плуатації, а також сервісні можливості мож-
на було вирішувати з фахівцями заводу прак-
тично на місці, швидко та оперативно. Крім 
того, надійність нашого обладнання була 
вищою.  Для порівняння, ККД українських 
ГТД в третьому цеху – 31%, а ККД ГТД пер-
шого цеху – 25% за паспортом, а по факту – 
не більше 20%. ККД обладнання на другому 
цеху – 24%. 

З моменту свого створення до сьогодніш-
ніх днів Гребінківська КС постійно модерні-
зується. А знання та досвід обслуговуючого 
персоналу постійно вдосконалюються. 

ВОЛОДИМИР СОЛЯНИК,  
керівник Гребінківської КС  
упродовж 13 років  
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РОКІВ

Огляд Богородчанської КС державною комісією. Іван Петраш - на фото другий справа 

На початку вересня ми святкуємо 70-річ-
чя української газотранспортної системи. 
Однак є ще одна, дуже важлива дата, яка 
суттєво вплинула на розвиток галузі – 
20-річчя Укртрансгазу. Адже створення 
дочірньої компанії було якраз напередо-
дні піввікового ювілею ГТС.

Створення Укртрансгазу, як окремого 
підприємства, відповідального за управ-
ління магістральними газопроводами та 
підземними сховищами газу, відбулося у 
1998 році на виконання вимог європей-
ського законодавства і, зокрема, Тре-
тього енергопакету. До цього протягом 
тридцяти років нафтогазовими держав-
ними підприємствами керувала єдина 
структура – Укргазпром. 

У 1998 році обсяг транзиту росій-
ського газу до європейських країн до-
сягнув майже максимальної величи-
ни   – 142   млрд   куб. м. При тому, що 
тодішні потужності давали змогу про-
пускати на західному кордоні України 
178 млрд   куб.   м на рік. Додайте ще за-
безпечення внутрішнього споживання 
газу об’ємом 80 млрд  куб.  м. Як бачите, 
завдання перед ГТС стояли не з простих.

На початку 1998-го року я був заступ-
ником голови Укргазпрому та відповідав 
за транзит та закупку газу, до цього очо-
лював Київтрансгаз. Тому, коли після од-
нієї з нарад отримав пропозицію очолити 
нову структуру, майже одразу погодився.  

На те, щоб оформити установчі доку-
менти, знайти нове приміщення, виріши-
ти питання з колективом було лише два 
місяці. І 28 серпня ми отримали свідоцтво 
про реєстрацію Дочірньої компанії «Укр-
трансгаз».

Головне завдання, яке було поставлено 
перед нами – за короткий термін створити 
компанію, яка зможе повноцінно керувати 
газотранспортним комплексом України. 
Перехідного періоду майже не було – 
адже ми безперервно транспортували газ, 
мали виконувати регламентні роботи та 
готуватися до осінньо-зимового періоду.

Організаційну основу Укртрансгазу 
утворили шість виробничих управлінь 
магістральних газопроводів. Відбулася 
реорганізація Укргазенергосервісу та 
Укргазпромбуду. А на базі Боярського 
управління техзв’язку утворилася нова 
філія – Укргазтехзв’язок.

Оглядаючись назад, я з впевненістю 
можу сказати – те, що перші місяці робо-
ти пройшли в штатному режимі – велика 
заслуга згуртованого колективу. Адже 
апарат нової компанії на 80% складався з 
колишніх працівників Укргазпрому. З ве-
ликою вдячністю згадую спільну роботу з 
Валентином Коломєєвим, Іллєю Лещен-
ком, Володимиром Соляником, Анатолі-
єм Фроловим, Богданом Бабієм, Мирос-
лавом Химком, Ольгою Надкриничною, 
Ніною Орловою, Романом Козаком. Ра-
зом ми заклали засади, які в майбутньому 
дозволили ефективно здійснювати тран-
зит і транспортування газу, а також керу-
вати ПСГ в рамках єдиної компанії.

Всіх зі святом!

ЮВІЛЕЙ УКРТРАНСГАЗУ

ЯРОСЛАВ МАРЧУК, 
перший керівник Укртрансгазу

Зустріч з президентом НАН України Борисом Патоном у дні святкування 60-річчя від дати введення 
в експлуатацію першого магістрального газопроводу України, м. Київ, 2008 р.
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Тим, хто сьогодні приходить пра-
цювати в Укртрансгаз і бачить 
сучасну європейську газотранс- 
портну компанію, важко повірити, 
що ще 20-25 років тому працівники 
ГТС України змушені були керу-
ватися нормативними документа-
ми (НД) російською мовою, роз- 
робленими за часів СРСР для інших 
економічних умов та іншої законо-
давчої бази. А в перших розробле-
них українською мовою норма-
тивних документах ті самі поняття 
позначали різними термінами. Зро-
зуміло, що це призводило до плу-
танини й неузгодженості. Голов-
ною перешкодою для розробляння 
якісно нових НД стала відсутність 
загальноприйнятої та зрозумілої 

для фахівців української науко-
во-технічної термінології.

З огляду на це у 1995 році ке-
рівники Технічного управління 
Укргазпрому Зіновій Осінчук та 
Борис Педько доручили філії –  
НДПІАСУтрансгазу розробити 
«Тлумачний українсько-росій-
сько-англійський словник-до-
відник з автоматизації, теле-
механізації та застосування 
обчислювальної техніки для пра-
цівників газової промисловості». 

Саме цей словник, скороче-
ну версію якого обсягом 4000 
термінів видано 1997 року, запо-
чаткував серію електронних і па-
перових тримовних (російсько- 
українсько-англійських) словників 

для працівників газової промисло-
вості. 

Загалом протягом 1995-2003 ро-
ків видано 8 словників, які містили 
понад 27 тисяч термінів. 

Ці словники стали основою для 
подальшої розробки нормативних 
документів на довгі роки. У 2000 
році навіть було створено спеці-
альний Термінологічний центр, 
який і досі має проводити терміно-
логічну експертизу всіх розроблю-
ваних документів. Це дало змогу 
суттєво поліпшити їхню якість, за-
безпечити вживання стандартної 
термінології.

Завдяки тому, що свого часу 
Укртрансгаз створив найкращу в 
нафтогазовому комплексі систему 

нормативної документації, у 2003 
році він першим серед підпри-
ємств НАК «Нафтогаз України» 
сертифікував систему керування 
якістю.

З 2003 року нормативно-термі-
нологічні роботи вийшли на якіс-
но новий рівень – розроблено 6 
термінологічних стандартів, що їх 
Держспоживстандарт затвердив 
як національні.

Увесь цей нормативно-термі-
нологічний доробок заклав міц-
ні підвалини, спираючись на які 
Укртрансгаз сьогодні розробляє 
сучасні НД і запроваджує у свою 
виробничу діяльність європейські 
стандарти, перекладаючи їх на 
українську мову.

МИХАЙЛО ГІНЗБУРГ, 
професор, упорядник 
нафтогазової термінології  

ГАЗОВІЙ СПРАВІ – УКРАЇНСЬКУ ТЕРМІНОЛОГІЮ

Вересень 2018 року багатий на по-
дії в газовій галузі. Так, святкується 
160-та річниця використання газу в 
Україні, адже саме у 1858 році впер-
ше вулиці Львова освітили газові 
ліхтарі. 

А Черкаситрансгаз було ство-
рено через 120 років після цього, у 
1978 році після завершення будів-
ництва магістрального газопрово-
ду «Оренбург ‒ Західний кордон» 
(«Союз»). І сьогодні це одне з най-
молодших і водночас найпотуж-
ніших підприємств галузі.

Введення в експлуатацію газо-
проводу «Союз» відкрило епоху 
великого транзиту газу до країн За-
хідної та Східної Європи.

Це був час великих звершень. 
Але й складнощів вистачало. До 
прикладу, в Україні на той час бра-
кувало спеціалістів з досвідом ро-
боти в газотранспортній галузі. Для 
основи колективу запрошували 
працівників з вже діючих на той час 
газопроводів. Більшість цих фахів-
ців – випускники українських вузів і 
технікумів, які після набуття досвіду 
мали намір повернутись у рідні краї. 
А вже довкола них створювався 
штат підприємства з місцевих жи-
телів. Так формувався золотий фонд 
Черкаситрансгазу.

Однак однією з найбільш яскра-
вих подій в історії філії стало будів-
ництво і введення в експлуатацію 
КС-37 «Бар» газогону «Уренгой – 
Помари ‒ Ужгород» на початку 80-х 
років. Тоді роботи проводились в 
умовах ембарго США на постачан-
ня нафтогазового обладнання. За 

кілька місяців до пуску станції було 
повідомлено про неможливість по-
стачання агрегатів ГТК-25І. Як вихід 
зі скрутної ситуації, було терміново 
організовано випуск вітчизняних 
агрегатів ГТН-25 (НЗЛ) з випробо-
вуванням в умовах компресорної 
станції. Застосовувалось польове 
проектування. Роботи проводились 
без монтажних схем та інструкцій. 
Для німецьких будівельників, які бу-
дували КС, ‒ це було незвично. 

Мені запам’ятались відповіді 
шеф-інженера заводу-виробника 
німецьким монтажникам на прохан-
ня надати інструкції з монтажу: ‒ ін-
струкцій не буде. Інструкція – це я!

З метою підсилення бригад для 
тривалої цілодобової роботи ні-
мецькі будівельники викликали з 
Німеччини російськомовних випус-
кників київських вузів, а ми підсили-
лися нашими турбіністами.  Працю-

вали у важких умовах, відпочива  ли  
по 2-3 години на добу. Та спільни-
ми зусиллями о 23:30 год 31 грудня 
1983   року вперше в Радянському 
Союзі на КС-37 «Бар» було проведе-

но пуск 25-мегаватного газоперека-
чувального агрегату. У подальшому, 
ми ще довго спілкувались з німець-
кими колегами, підтримували друж-
ні стосунки.

У травні 2004 року відбулася подія, 
яка стала одним з найскладніших 
випробувань для колективу Хар-
ківтрансгазу. Вона була перевіркою 
на згуртованість, яку ми з честю 
пройшли.

6 травня 2004 року сталася по-
тужна пожежа на складах з боєпри-
пасами біля Новобогданівки в Запо-
різькій області. І перший же снаряд 
«Град», який вилетів, пошкодив ма-
гістральний газопровід «Запоріжжя 
‒ Мелітополь» у двох кілометрах 
від села. У мить без газу залишився 
Мелітополь та околиці. 

Ситуація ускладнювалася ще й 
тим, що через пожежу вибухи май-
же не переривалися. Ввечері того 
ж дня, я як головний інженер Хар-
ківтрансгазу прибув на місце події. 
Видовище було сумне – порубана 
снарядами посадка, дорога утикана 

нерозірваними снарядами. 
Дістатися до місця аварії ми 

змогли лише увечері, під’їхавши на 
танку з військовими. 

Тієї ж ночі відбулася нарада 
надзвичайної комісії, яку прове-
ли перший віце-прем’єр-міністр і 
держсекретар Міноборони. Було 
поставлено завдання – відновити 
газопостачання Мелітополя й до-
вколишніх сіл. Мені в підтримку 
пообіцяли дати спеціалістів з вибу-
хотехніки та бронетехніку для при-
криття. 

Наступного ранку, о шостій, зі-
бралися – з боку військових один 
БТР і один старший лейтенант МЧС. 
З нашого – відновлювальна аварій-
на бригада із Запорізького управлін-
ня, близько 30 чоловік. 

Щоб запобігти ще більшим уш-
кодженням, відключили кранові 
вузли, які знаходилися на безпечній 
відстані. 

Першими на місце вийшли ви-
бухотехніки, щоб розчистити поле 
від снарядів. Коли вони поверну-
лися, настала вирішальна мить. Я 
вишикував наших газовиків і сказав, 

що не маю права їм наказувати, але 
завдання є. І ми маємо його викона-
ти. Для ліквідації аварії мені необ-
хідні вісім спеців – зварювальники, 
лінійники, екскаваторник, водій… 
Але наказувати я не можу, необхідні 
добровольці.

Після цих слів я повернувся і 
зробив кілька кроків. Зупинився, 
обернувся і побачив, що вся бригада 
пішла за мною… І це був найбільш 
емоційний епізод в моїй роботі. 

Звичайно, що врешті зі мною 
пішли тільки вісім працівників. Але 
для мене це найкраще характеризує 
людей, які працюють в нашій компа-
нії.

Далі нам пощастило. Десь о 
восьмій пожежа дійшла до Капо-
нірів, де зберігалися «Смерчі» та 
«Тайфуни». А у них дальність по-
льотів більша, ніж у «Градів». Тож 
ці снаряди летіли над нами, доки 
ми проводили роботи. Серце іноді 

зупинялося, коли чув звук знаряд-
дя, що зі скреготом пролітало над 
головою. О першій дня ми закінчи-
ли. Складно передати ті радість та 
полегшення, що й роботу зробили, 
і люди неушкоджені. 

Навіть погода буда з нами в 
унісон. Зранку, поки збирали-
ся та потім ліквідовували ава-
рію, падав дрібний та прикрий 
дощ. А  коли закінчили – вийшло 
яскраве сонце.

ПЕТРО СЛЕСАР,  
головний інженер 
Харківтрансгазу (на момент 
описуваної події)

АНАТОЛІЙ МАНДРА,  
директор Черкаситрансгазу (на 
момент описуваної події)

РОКІВ
«ІНСТРУКЦІЙ НЕ БУДЕ!»

ЗВИЧАЙНІ ГЕРОЇ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Трубопровід.  7. Гребінки. 8. Стрий. 13. Петраш. 15. Компресорна. 17. Газовик. 18. Гінзбург. 20. Клюк. 21. Профком. 22. Стокгольм. 29. Анбандлінг. 31. Яготин. 32. Словаччина. 33. Львівтрансгаз. 34. Транзит. 
35. Укрнафта. 37. Тендер. 39. Яремче. 42. Михалевич. 44. Богородчани. 47. Шимко. 52. Укргазвидобування. 53. Прикарпаттрансгаз. 54. Дашава. 55. Мандра. 58. Бабій. 59. Братерство. 62. Газпром. 63. Рудко. 65. Зябченко. 67. Під-
земка. 70. Карпати. 72. Вересень. 76. Черкаситрансгаз. 77. Більче-Волиця.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Київтрансгаз. 2. Прикрути. 4. Інтерконектор. 5. Укргазенергосервіс. 6. Укргазтехзв’язок. 9. Грейдинг. 10. Слесар. 11. Харківтрансгаз. 12. Івано-Франківськ. 14. Прогрес. 16. Хоменко. 19. Потужність. 23. Лупінг. 
24. Оператор. 25. Регулятор.  26. Коболєв. 27. Сховище.  28. Туманов. 30. Укргазпромбуд. 36. Укртранснафта. 38. Укргазпром.  40. Суджа.  41. Уренгой. 42. Марчук. 43. Нафтогаз. 44. Бар. 45. Химко. 46. Завантаженість. 48. Іва-
цевичі. 49. Магістральний. 50. Філія. 51. Техдіагаз. 56. Шебелинка. 57. Обладнання. 60. Аверс. 61. Бери. 62. Газовики. 64. Лукіта. 66. Диканька. 68. Газопровід. 69. Премія. 71. Реверс. 73. Ромни. 74. Транспортування. 75. Союз. 

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

Працівники Харківтрансгазу після нагородження в Нафтогазі України  
за ліквідацію аварії в Новобогданівці: М. Віротченко, А. Деркач, Ю. Толмач,  
Г. Горностаєв, В. Бондаренко, П. Слесар, А. Павленко, С. Головко, Г. Магаляс,  

О. Балковой.

Анатолій Мандра здійснює огляд Богуславського промислового майданчика 
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Протяжна основа ГТС. 7. Селище на Київщині, де є одна з ключових КС. 8. Місто, куди було прокладено газопровід з Дашави у 1924 році. 13. Колишній очільник 
Прикарпаттрансгазу (підказка на стор. 6). 15. «… станція» збільшує тиск газу в газопроводі. 17. Одна з найбільш почесних професій. 18. Першим навів лад в українській газовій термінології 
(підказка на стор. 7). 20. В 1994-1999 роках очолював Укргазпром. 21. Захисник прав працівників. 22. У цьому місті Нафтогаз отримав перемогу над Газпромом. 29. … або процес відокрем-
лення Оператора ГТС. 31. КС, яку називають газовими воротами Києва. 32. З цієї країни було організовано «великий реверс» у 2014 році. 33. Ця філія «має» найбільше підземних сховищ 
газу. 34. Транспортування газу Україною з Сибіру до Європи. 35. Компанія з Групи Нафтагаз, яка видобуває найбільше нафти в Україні. 37. Випробування, яке необхідно пройти, щоб щось 
закупити. 39. Улюблене місце для відпочинку газовиків. 42. Більше 20-ти років очолював Об’єднане диспетчерське управління. 44. Найбільший проммайданчик на Прикарпатті. 47. Він знає 
про підземні газосховища все. 52. Компанія, яка створила пальне Shebel. 53. Філія, яка приймає найбільше газу з Європи. 54. Перша батьківщина українського газу. 55. Одна з найвідоміших 
династій газовиків у Черкаситрансгазі. 58. Носій історичної пам’яті ГТС. 59.  Друга назва газопроводу «Долина-Ужгород-Державний кордон». 62. Будує газові потоки в обхід України. 63. Га-
зова династія, яку добре знають і на Прикарпатті, і на Київщині. 65. «Головний технар» Укртрансгазу. 67. Тут зберігають газ (розмовне). 70. ОК, де збираються найталановитіші газовики. 
72. Місяць, на який газовики чекають цілий рік. 76. Для когось «Бар» – це відпочинок, а для працівників цієї філії ‒ робота. 77. Найбільше ПСГ Європи.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Перша за часом створення філія. 2. Заклик Нафтогазу до зменшення споживання газу в березні 2018 року.  4. Міждержавний газопровід, який дасть змогу Україні стати газовим хабом. 
5. Вони ремонтують обладнання ГТС. 6. Перші «володарі сонячної енергії» в Нафтогазі. 9. Запровадить ринкові зарплати. 10. Не залишив Мелітополь без газу (підказка на стор. 7). 11. Філія, яка «прийняла» 
Донбастрансгаз. 12. Місто, де навчаються на газовиків. 14. Газопровід, який уведено в екплуатацію  в 1988 році. 16. Керівник Укртрансгазу з квітня 2018 року. 19.  Величина, яка вимірюється в МВт. 23.  До-
даткова нитка трубопроводу. 24. ... ГТС - філія, створена в жовтні 2017 р.  25. … або НКРЕКП.  26. Головна людина в Нафтогазі. 27. Підземне … газу. 28. Перший керівник Укргазпрому. 30. «Будівельники» 
газопроводів. 36. Укртрансгаз транспортує газ, а …. – нафту. 38. Попередник Нафтогазу. 40. «Остання барикада» російського газу на сході українського кордону. 41. УПУ або «… – Помари – Ужгород». 
42. Перший керівник Укртрансгазу (підказка на стор. 6). 43. Компанія-засновник Укртрансгазу. 44. Компресорка, яку частково ремонтують за німецькі гроші. 45. Керівник УТГ, один із засновників ОДУ. 
46. Більше ... ГТС - більше дохід. 48. «… - Долина» — газопровід, який добудовували за часів незалежності України. 49. … газопровід або магістраль. 50. Найбільші підрозділи в Укртрансгазі. 51. Діагностує 
обладнання ГТС. 56. Родовище, яке охрестили «газовим Донбасом» (підказка на стор. 3); 57. ... або устаткування. 60. «Прямий шлях» газу. 61. «… або плати» - кабальні умови Газпрому. 62. Пишаємося, що 
ми – …! 64. Наймолодший керівник ЛВУМГ сьогодні. 66. Селище, де більшість газу українського видобування потрапляє в газопровід. 68. По ньому йде газ. 69. Грошова винагорода за хорошу працю. 
71.  У 2012 р. вперше організовано ... газу з Польщі. 73. Компресорка, яка зустрічає газ із Суджі. 74. Один з наших основних видів діяльності; 75. Газопровід «Оренбург – Західний кордон СРСР».                          
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67.


