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29 дітей віком від 7 до 16 років пройшли оздо-
ровлення в готельно-відпочинковому комплексі 
Deluxe в селі Татарів Івано-Франківської області. 
Двотижневий відпочинок повністю оплатили адмі-
ністрація та профком Укртрансгазу

ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН СОНЯЧНОЇ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Сонячна електростанція Укртрансгазу згенерувала на кінець червня 157 МВт•год   
зеленої електроенергії. Цього обсягу вистачило би, наприклад, для 
забезпечення місячної потреби п’яти житлових 24-поверхових «свічок» 
або близько 280 середньостатистичних приватних будинків. У грошовому 
еквіваленті це становить понад 1 млн грн 

Згідно з  проектною потужніс-
тю станції у  наступному півріч-
чі виробіток електроенергії має 
скласти 174 МВт•год, що дорівнює 
1,1 млн грн.

Цей факт свідчить, що Укр- 
трансгаз рухається в  енерго- 
ефективному напрямі. Саме тому 
компанія наразі розглядає в  ком- 
плексі технічну, економічну та еко-
логічну доцільність встановлення 
станцій альтернативної енерге-
тики для живлення віддалених  

невеликих об’єктів ГТС. Мета  – 
бути надійним та ефективним під-
приємством.

Нагадаємо, ця сонячна елек-
тростанція є  пілотним проектом  
з відновлювальної енергетики 
Групи Нафтогаз. Об’єкт запуще-
но в  експлуатацію на початку 
2017 року.

СЕС складається з  1140  соняч-
них панелей загальною потужніс-
тю 300  кВт. Очікується, що об’єкт 
буде генерувати до 400  МВт•год 

електроенергії на рік. За поперед- 
німи розрахунками найбільшу 
кількість енергії  – 55  МВт•год  – 
станція може виробити у  липні, 
а найменшу – 6,2 МВт•год – у груд-
ні. З  грудня 2017  року вироблену 
станцією енергію філія Укртранс- 
газу  – Укргазтехзв`язок (на  даху 
виробничого цеху якої й  розта-
шовані сонячні панелі) продає за 
«зеленим тарифом» до єдиної 
енергетичної системи України  – 
ДП  «Енергоринок».

ДВА ТИЖНІ НОВИХ ВІДКРИТТІВ

Це діти наших співробітників-ветеранів АТО з  філій Укргазенергосервіс, 
Укргазтехзв’язок, Укргазпромбуд, Техдіагаз, Прикарпаттрансгаз, Львівтранс- 
газ, Черкаситрансгаз, Київтрансгаз і Харківтрансгаз. А сам захід – продов-
ження системної роботи, яку провадить Укртрансгаз для реабілітації наших 
колег, що брали участь у бойових діях на сході України, а також членів їхніх 
родин.

«Підтримка наших працівників, що захищали українську державу, – спра-
ва честі для Укртрансгазу. Компанія приділяє увагу їхньому оздоровленню, 
надає матеріальну підтримку. Ми постійно запитуємо у ветеранів – що саме 
вам потрібно. І намагаємося йти назустріч цим побажанням. Так виникла ідея 
про спеціальну програму оздоровлення для дітей. Цього разу вони відпо-
чили у  Карпатах. Але в  майбутньому 
будуть й інші цікаві місця України, щоб 
показати дітям всю велич і красу рідної 
країни», – прокоментував т.в.о. прези-
дента Укртрансгазу Андрій Хоменко.

До бази відпочинку в  Карпатах 
дітей привезли батьки. У  самому 
Deluxe-комплексі з декількох невели-
ких дерев’яних корпусів, розташова-
них у  гірській місцевості серед сосен 
уздовж річки Прут, – на маленьких і підростаючих укртрансгазівців чекала 
оздоровча і  розвиваюча програма. Організатори доклали чимало зусиль, 
щоб влаштувати відпочинок дітей якнайкраще.

Донька одного з працівників та ветеранів АТО Поліна Прадченко раніше 
вже проходила оздоровчу програму від Укртрансгазу. «Донька дуже задо-
волена умовами проживання, – передає її враження батько, електромонтер 
з ремонту та обслуговування електроустаткування Диканьського  ЛВУМГ 
Микола Прадченко. – Їй все сподобалося: від допитливого колективу ровес-
ників до уважного та дбайливого ставлення організаторів відпочинку. Роз-
важальна програма була побудована таким чином, щоб наповнити весь день 
подіями та емоціями. Тож дуже вдячні Укртрансгазу за надану можливість 
оздоровити дітей у такому гарному місці».

Спортивні змагання, стрільба з лука, естафети, командні ігри, пейнтбол 
та підтримка вболівальників сприяли фізичному розвитку гостей. Насичена 
екскурсійна програма зі скаутським майстер-класом дала змогу дітлахам від-
чути себе справжніми туристами. А  найдопитливіші отримали можливість 
здійснити спуск на стальному канаті Zip-line та піднятися на гору Хом’як, що 
на висоті 1542 м над рівнем моря. Ті, хто пройшов це випробування, отримали 
сертифікат підкорювача гори.

«Рада голів профкомів створює всі умови, щоб оздоровити наших спів-
робітників, що пройшли АТО, а також надати можливість для повноцінного 
відпочинку їхнім дітям. З  Асоціацією ветеранів АТО Укртрансгазу ми по-
стійно обговорюємо наші програми з реабілітації і намагаємося зробити їх 
максимально корисними. Саме так з’явилася ідея про оздоровлення дітей, 
чиї батьки воювали на сході України, на базі комплексу Deluxe. Адже цілющі 
українські Карпати – прекрасне місце для реалізації такого задуму», – зазна-
чив голова Ради голів профкомів Укртрансгазу Сергій Турчак. 

ГРУПА НАФТОГАЗ – НАЙБІЛЬШИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
податків і  дивідендів сплатила 
група компаній Нафтогаз за пер-
ше півріччя 2018 року. А це – май-
же 18% загальних доходів дер-
жавного бюджету у січні-червні.
Серед лідерів по Групі: Укртранс- 
газ (4,2 млрд грн), Укргазвидобу-
вання, Укртранснафта, Укрнафта, 
Нафтогаз України (керівна ком-
панія).

Нагадаємо, за результатами 
2017 року надходження від компа-
ній Групи Нафтогаз склали близь-
ко  14% загальних доходів держ-
бюджету. Для порівняння, бюджет 
Міністерства оборони України 
у 2017 році становив 68,8 млрд грн, 
сума профінансованих державним 
бюджетом субсидій за використа-
ний газ – 51,1 млрд грн.

71,7 
млрд  
грн  

Підтримка наших 
працівників, що 
захищали українську 
державу, – 
справа честі для 
Укртрансгазу
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КИЇВТРАНСГАЗ 
РЕМОНТУЄ СИСТЕМИ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ГРС
Перегляд та контроль основних 
технологічних параметрів роботи 
газорозподільних станцій можна 
робити віддалено за допомогою 
Сервісу «Система збору та відо-
браження технологічної інформа-
ції Clear SCADA.ГРС». 

Це стало можливим завдяки ре-
монту систем та засобів автомати-
зації запланованих ГРС Київтранс- 
газу.

Раніше, щоб проконтролювати 
основні технологічні параметри 
ГРС, диспетчер повинен був зв’яза-
тись телефоном з відповідальним 
працівником (оператором), який в 
свою чергу передавав диспетчеру 
необхідну інформацію.

Ремонт систем та засобів ав-
томатизації ГРС дасть можливість 
суттєво підвищити надійність та 
безпеку експлуатації станції, а та-
кож забезпечити безперебійність 
газопостачання населенню. 

ПРО ВАЖЛИВЕ КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ

УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС 
ОЧОЛИВ РУСЛАН 
ТЕРЕЩЕНКО

НАФТОГАЗ СТВОРИВ СВОЮ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНУ КОМПАНІЮ

ЯК ЗУСТРІЛИ РИБАЦЬКЕ  
ЩАСТЯ 2018 

Група Нафтогаз розширює напрями своєї діяльності. Відтепер постачати газ населенню по всій Україні 
на конкурентних засадах буде створене у структурі Групи Нафтогаз товариство – ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз України»

Позмагатися у риболовному спорті та майстернос- 
ті приготування головної рибної страви могли усі 
бажаючі працівники Укртрансгазу, взявши участь  
у Чемпіонаті міста Києва з риболовного спорту 
«Рибацьке щастя», який пройшов 14 липня

З 12 липня Руслан Терещенко очо-
лює Укргазенергосервіс – під-
приємство, що виконує сервісне 
обслуговування газоперекачу-
вального, енергетичного та іншо-
го обладнання в складі Укртранс- 
газу.

Руслан Терещенко працює в га-
зовій галузі і, зокрема, газотранс- 
портній системі України майже 
24 роки. Він прийшов в Київтранс- 
газ на посаду машиніста техноло-
гічних компресорів у 1994 році і 
працював у цій філії до 2011 року. 
Після чого перейшов до апара-
ту Укртрансгазу. До останнього 
часу займав посаду начальника 
управління експлуатації та рекон-
струкції компресорних станцій 
Укртрансгазу.

Ліцензію на проведення такої 
діяльності компанія отримала 
в липні минулого року. ТОВ «Газо-  
постачальна компанія «Нафтогаз 
України» здійснює постачання 
природного газу побутовим спо-
живачам на всій території України.

Отриманню ліцензії передува-
ла кропітка робота з  дотримання 
всіх вимог українського законо-
давства. Вихід такої компанії ство-

рить можливість для існування 
конкурентного ринку природного 
газу в  Україні, котрий наразі мо-
нополізований облгаззбутами, 
а  також забезпечить реалізацію 
корпоративної стратегії Групи  
Нафтогаз в  частині розвитку 
сегменту роздрібного постачання 
природного газу.

Пропонуємо вам, колеги, як най-
більш підготовленим і досвідченим 

фахівцям галузі, котрі розуміють 
усю проблематику газового ринку 
України та його потреби, а  також 
розділяють корпоративні цін- 
ності Групи Нафтогаз – сумлінність  
та  сміливість, стати клієнтами  
ТОВ «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз України» і  долучитися 
до процесу демонополізації ринку 
на власному прикладі.

Для уточнення всієї необхід-

ної інформації щодо умов отри-
мання послуги газопостачання в   
ТОВ  «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз України» просимо звер-
татися до фахівців компанії Михайла 
Савченка і Тетяни Середюк за теле-
фоном: (044) 537-05-54 та на e-mail: 
customer@naftogazpostach.com. 
Контакт-центр компанії розташова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Шолу-
денка, 1, каб. 110.

Захід, який за традицією органі-
зувала Київська міська організація 
ФСТ «Спартак», відбувся у м. Києві 
на озері «Щучий край».

Учасники змагалися в  трьох ка-
тегоріях  – VIP, PUBLIC HEALTH 
і MASTERS.

Команда апарату Укртрансга-
зу в  складі Арсенія Бабошина та 
Олександра Ячкуринського посіла 
третє місце у категорії VIP. Вага їх-
нього вилову склала 1,53 кг.

Друге місце отримала коман-
да Укргазенергосервісу в  складі 
Павла Терентьєва та Юрія Грибова 
з уловом 2,4 кг.

У категорії PUBLIC HEALTH взя-
ли участь 10  команд по двоє  учас-
ників. Перше місце отримали спів-

робітники Укртрансгазу  – Віталій 
Данилов та Анатолій Зенкін – улов 
1,52 кг.

У категорії MASTERS взяли 
участь 11 команд. І тут розгорнулася 
справжня боротьба, де визначення 
переможця залежало від кількох 
грамів. Представники апарату  – 
Сергій Козак та Юрій Удінцев посі-
ли друге місце з уловом 1,5 кг.

На завершення Чемпіонату  – 
конкурс на приготування рибних 
страв «Свято юшки», на якому ко-
жен міг спробувати свіжу та апе-
титну юху.

Укртрансгаз став переможцем 
у номінаціях «Народна юха», «Май-
стерність та професіоналізм», «За 
злагоджену роботу команди». 

Наприкінці змагань — улюблений  конкурс   
на приготування найсмачнішої рибної юшки 

Сергій Козак та Юрій Удінцев  —  
друге командне місце у категорії MASTERS

Головне — не перемога, а участь, —  
діляться враженнями учасники спортивної риболовлі 

Анатолій Зенкін та Віталій Данилов —  
перше місце у категорії PUBLIC HEALTH

Арсенія Бабошина та Олександра Ячкуринського  
нагороджують за третє місце в категорії VIP 

Рибацьке щастя — традиційний захід в рамках  
Київської міської спартакіади «Здоровий киянин» 

ВІДНОВЛЕННЯ 
РОБОТИ ПІВНІЧНОГО 
ПОТОКУ 

Роботу Північного потоку, яку 
було призупинено до кінця липня у 
зв’язку з необхідністю планового ре-
монту, відновлено. Cередньодобові 
обсяги транзиту газу з РФ до євро-
пейських країн українською ГТС під 
час двотижневої зупинки збільши-
лись на 20%. 

ГТС України в черговий раз під-
твердила статус оптимального 
маршруту транспортування росій-
ського газу до споживачів Європи.



Яготин

Ромни

Диканька

Бар
Більче-Волиця
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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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УКРАЇНСЬКА ГТС. ПОГЛЯД НА 70 РОКІВ НАЗАД
Восени цього року ми відсвяткуємо 70-річчя української газотранспортної системи. Ці десятиріччя не були простими для 
українських газовиків. Адже всі ці роки сповнені цікавими подіями, важливими перетвореннями та новими відкриттями.  
Якими саме? Давайте пригадаємо разом! 

«Наш Трансгаз» пропонує вам зануритися в історію української ГТС і разом, десятиріччя за десятиріччям, переглянути 
історичний шлях нашого Товариства – від першого магістрального газогону до сьогодення. А разом з тим пригадати,  які важливі 
події відбувалися у світі та Україні в ті самі роки. Отож, розпочинаємо! Частина перша — 1948-1957 роки

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

СВІТ УКРАЇНСЬКА ГТС

 Відкрито Більче-Волицьке газове родовище, одне з найбільших в 
Європі. 

 Збудовано першу Автомобільну газонакопичувальну компресор-
ну станцію в Києві

 Відкрито унікальне Шебелинське газоконденсатне і Радченків-
ське нафтогазове родовища. Організовано Шебелинську нафторозвідку 
(нині Шебелинське відділення бурових робіт)

 Продовжено газифікацію великих промислових центрів України, 
Білорусі та Молдови 

 Подано природний газ до Вінниці

 Уведено в дію компресорні станції в Тернополі та Бердичеві, 
природний газ отримали Івано-Франківськ  
(тоді Станіслав) і Житомир

 Уведено в експлуатацію Шебелинське та Більче-Волицьке газові 
родовища 

 Побудовано газопроводи «Радченкове – Миргород»,  
«Угерське – Долина – Станіслав» та «Шебелинка – Харків» 

 Природний газ отримали Чернігів, Хмельницький і Харків

 Початок будівництва магістрального газопроводу «Шебелинка – 
Дніпропетровськ – Одеса»

 Ввведено в експлуатацію Рудківське газове  
та Радченківське нафтогазове родовища, подано природний газ до 
Полтави, Луганська і Дніпропетровська

 Організовано Стрийський та Опарський укрупнені газопромисли, 
які пізніше реорганізовано у Стрийське ГПУ

 Газогін «Даша- 
ва – Київ» подовже-
но до Москви. Для 
збільшення подачі газу 
введено в експлуатацію 
Красилівську КС і пер-
ший цех компресорної 
станції в Боярці

У країні на початку 40-х років 
ХХ ст. ще не було ні досвіду, ні 

нормативної бази для вишукувань і 
проектування магістральних газо-
проводів: усі навчалися «на ходу». 
Набуток «піонерів» було покладено 
в основу перших вітчизняних «Пра-
вил проектування магістральних 
газопроводів»*

Будівництво газогону  
«Дашава  – Київ» здійснювало-

ся методом народної будови, за участі 
тисяч селян та колгоспників, переваж-
но з областей, якими пролягала газова 
магістраль. Були й селяни-доброволь-
ці з південних областей України та 
Молдови, які на будівництві рятували-
ся від голоду, що охопив їхні рідні 
тенета»*

Головним науковим центром 
зварювальних робіт був Інсти-

тут електрозварювання і чорної мета-
лургії, очолюваний Є. Патоном. У його 
лабораторіях створювались нові 
методи і обладнання для автоматично-
го зварювання труб у заводських та 
польових умовах. Це дало змогу у 
1948 р. під час будівництва газогону 
«Дашава – Київ», вперше у світовій 
практиці, застосувати автоматичне 
зварювання під шаром флюсу»*

 1 жовтня здано в експлуатацію перший магістральний газогін «Дашава − 
Київ» завдовжки 509 км. Він вперше поєднав технології видобування з транспортними, 
забезпечив постачання газу на значні відстані. Саме «Дашава-Київ» став основою май-
бутньої газотранспортної системи України.

 Створено Управління експлуатації газопроводу  
«Дашава − Київ» (нині УМГ «Київтрансгаз»)

 Відбу-
вається ко-
лективізація 
сільського 
господарства. 
Селян, що 
відмовляються 
вступати у 
колгоспи, де-
портують

 Прийнято 
Декларацію 
прав людини

 Створено  
Державу  
Ізраїль

 У Західній Європі створено «Європейську 
спільноту з вугілля та сталі» − прообраз ЄС

 Відкрито планетарій у Києві

 Єлизавета ІІ стає Королевою Великої Британії і 
залишається нею донині

 Кримська область входить до складу УРСР на 
основі рішення Президії Верховної Ради СРСР  
і з нагоди святкування 300-річчя «возз’єднання» 
України з Росією

 Підписано «Варшавський договір»  між СРСР 
і прорадянськими державами Східної Європи, 
що передбачає розміщення радянських військ на 
території країн-учасниць

 У СРСР запущено перший у світі штучний 
супутник Землі. Серед розробників є українці  
С. Корольов та В. Глушко

 25 вересня ТАРС повідомило про випробуван-
ня в СРСР атомної бомби

 Створено NATO (Організація Північно-Атлан-
тичного договору) 

 Пройшли перші змагання чемпіонату  
«Формули-1»

 Радянською владою розпочато 
широкомасштабні акції зі знищення 
українських повстанців.  
Загинув головнокомандувач  
УПА Роман Шухевич

*Цитати з видання «Газова галузь України. Становлен-
ня, досягнення, особистості». Автори І. Діяк, З. Осінчук, 
Б. Савків. Рік видання 2009.

 На закритому засіданні 
ХХ з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
Перший секретар ЦК  
М. Хрущов викриває зло-
чини Й. Сталіна і засуджує 
культ його особи. У Радянському Союзі починається 
«відлига»

 Завершено будівництво 
першого в світі суцільно-
зварного моста через Дні-
про за проектом академіка 
Є. Патона

 Помер Й. Сталін, керівник Радянського Союзу

1948-1957 РОКИ


