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За допомогою цього інструменту об-
ліковується перехід права користу-
вання послугами зберігання (закачу-
вання, відбору) природного газу. 

Це вже друга інформацій-
на платформа, створена Групою  
Нафтогаз для обліку послуг, які надає 
Укртран      сгаз. У березні поточно-
го року після ретельної підготовки 
було запроваджено Інформаційну 
платформу, яка стала електронним 
майданчиком для Укртрансгазу як 
оператора ГТС та замовників його 
послуг. Це дало змогу запровадити 
добове балансування ринку замість 

місячного, перейти повністю до 
електронного документообігу між 
гравцями ринку, зробити взаємо-
дію між ними більш прозорою та 
ефективною. 

Відтепер власну платформу от-
римали ПСГ. А це – ще один крок до 
успішного проведення анбандлінгу 
та, зокрема, –  розділення діяльності 
з транспортування та зберігання газу.

Отже, Інформаційна платформа 
запрацювала з 1 серпня. Спочатку – в 
частині подання номінацій/реномі-
націй та торгових сповіщень. 

Станом на 21 серпня вже успішно 

оброблено 2 604 номінацій/рено-
мінацій та 162 торгових сповіщення. 
Всього користувачами платформи 
вже є 627 осіб з 323 компаній. 

У майбутньому її функціонал буде 
рости. Крім того, Укртрансгаз планує 
проводити тренінги для замовників 
послуг зберігання газу щодо функ-
ціонування Платформи Оператора 
газосховищ.

На середину серпня було вже 
виконано 65% робіт з ремонту і 
модернізації об’єктів ГТС Украї-
ни в рамках реалізації плану під-
готовки до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2019/2020.

Комплексна технічна підго-
товка ГТС до зими включає в 
себе як виконання поточних ви-
робничих програм з діагностики, 
ремонтів та капітального будів-
ництва, так і проведення комп-
лексів планово-профілактичних 
та ремонтних робіт (ППР). 

Завершено 8 з 13 комплек-
сів ППР згідно з графіком на 
2019 рік, попередньо узгодже-
ним з ПАТ «Газпром» та опера-
торами ГТС сусідніх країн. Ви-
конання комплексу ППР №6 

перенесено на вересень-жов-
тень. У цілому, ремонтні та про-
філактичні роботи були про-
ведені на 27 компресорних 
станціях, що забезпечують  транc-
 портування газу основними ма-
гістральними газопроводами, 
в тому числі УПУ, «Прогрес», 
«Союз» та інші. 

За травень-липень 2019 року 
відповідно до графіків виконан-
ня виробничих програм було 
обстежено 113,2 км трубопро-
водів, здійснено капітальний 
ремонт 8,3 км магістральних га-
зогонів та 7 газоперекачуваль-
них агрегатів, а також відновле-
но 2679 км ліній зв’язку та 15 км  
ліній електропередач на об’єк-
тах ГТС.

Зокрема, на Київщині оновлено си-
стему газорозподільних станцій на га-
зопроводі-відводі «Боярка—Іванків». 
Реконструкцію ГРС «Іванків» було 
здійснено шляхом будівництва нової 
блочно-модульної ГРС та монтажу су-
часного автоматизованого обладнан-
ня від провідного світового виробника 
TARTARINI (Італія). 

Як результат реконструкції  – сут-
тєво покращились екологічні показ-
ники станції, зменшились обсяги ви-
користання газу для її технологічних 
потреб. Ще на 10 ГРС в регіоні, які 
підключені до ГРС «Іванків» (зокре-
ма, ГРС «Обуховичі», «Оране», «Зо-
рин», «Зелений Мис», «Чорнобиль», 

«Красятичі», «Поліське», «Яжбе-
рень», «Народичі», «Недашки»), вда-
лось значно скоротити експлуатаційні 
витрати. 

Нагадаємо, станція «Іванків» була 
введена в експлуатацію в 1986 році для 
забезпечення природним газом мі-
ста Іванків та прилеглих сіл. Проектна 
продуктивність оновленої станції ста-
новить 8 000 куб. м/год до м. Іванків та 
27 000 куб. м/год до населених пунктів 
Іванківського району. 

Також на ГРС «Вінниця Південна» 
комплексно замінили застарілі при-
строї та вузли на передове техноло-
гічне обладнання від компаній SICK, 
IGTM і HEAT. Завдяки капітальному 

ремонту ГРС «Вінниця Південна» вда-
лося підвищити надійність газопоста-
чання до міста Вінниця.

Сама газорозподільна станція  
«Вінниця Південна» функціонує з 1975 
року. У 2019 році повністю замінене 
застаріле обладнання, а саме – вузол 
комерційного обліку газу був замі-
нений передовими ультразвукови-
ми лічильниками SICK (Німеччина) та 
вимірювальним пристроєм турбінного 
типу IGTM (Німеччина), повністю замі-
нено вузол редукування з встановлен-
ням сучасних регуляторів тиску газу 
виробництва HEAT (Австрія), змонто-
вано новий вузол очистки газу на базі 
вітчизняних фільтрів-сепараторів.

ГОТУЄМОСЯ 
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ  

МОДЕРНІЗУВАЛИ ГРС У КИЇВСЬКІЙ ТА ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

   

ЦИФРА НОМЕРА

*станом на серпень 2019 року

На початку  серпня розпочала роботу Інформаційна Платформа Оператора газосховищ 
України. Її створено для обліку передачі природного газу, що зберігається в ПСГ

Початок опалювального сезону вже не за горами.  
Його проходження може ускладнитися повною 
зупинкою Газпромом транзиту газу територією 
України з 1 січня 2020 року. Оператор ГТС 
продовжує активно готуватись до стабільного 
проходження наступної зими 

Готуючись до нового опалювального сезону, Укртрансгаз завершив комплексну реконструкцію двох газорозподільних станцій (ГРС), через які 
здійснюється газопостачання для частини побутових і промислових споживачів в Київській області та м. Вінниця

природного газу накопичено в укра-
їнських ПСГ з 20 млрд куб. м, необхід-
них для проходження опалювального 
сезону 2019/2020* 

ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ ЗАПУСТИВ 
ВЛАСНУ ІНФОРМАЦІЙНУ ПЛАТФОРМУ

На фото (зліва направо): директор 
Оператора ПСГ Богдан Максимчук 
разом з директором департаменту 
автоматизації та зв’язку Укртрансгазу 
Юрієм Москаленком обговорюють 
впровадження платформи
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19 серпня 2019 року Укртрансгаз 
і Молдовагаз, спільно з опера-
торами ГТС інших країн, узго-
дили необхідні технічні рішення 
для створення нових імпортних 
потужностей на базі системи 
Трансбалканських трубопрово-
дів за напрямком «південь - північ». 

Вже 1 січня 2020 року плану-
ється створення постійної по-
тужності для імпорту з Руму-
нії обсягом 1,5 млрд кубометрів 
газу за рік, незалежно від обся-
гів транзиту російського газу 
територією України. Блакитне 
паливо буде транспортувати-
ся від точки Ісакча-1 – Орловка 
магістральними газопроводами 

«Роздільна – Ізмаїл» та «Шебе-
линка – Дніпропетровськ – Кри-
вий Ріг – Ізмаїл».

Працівники Укртрансгазу і 
Молдовагазу погодили модер-
нізацію прикордонних газови-
мірювальних станцій «Гребе-
ники» (Україна) та «Каушани» 
(Молдова) для роботи в ревер-
сному режимі. 

Для України і Молдови цей 
проект має стратегічне значен-
ня. Диверсифікувавши шляхи 
постачання газу, обидві дер-
жави підвищать надійність та 
безперебійність забезпечен-
ня блакитним паливом своїх 
споживачів.

ГОТУЄТЬСЯ НОВИЙ 
МАРШРУТ ІМПОРТУ 
ГАЗУ З РУМУНІЇ
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УКРТРАНСГАЗ ПІДГОТУВАВ П’ЯТЬ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ 
ДЛЯ РОБОТИ В РЕВЕРСНОМУ РЕЖИМІ

НОВА СТРАТЕГІЯ З ВИДОБУТКУ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

Україна разом з Молдовою працює над створенням 
нових імпортних потужностей, які дадуть змогу 
транспортувати природний газ з Румунії. Основнa 
мета співпраці двох країн — створення додаткових 
маршрутів постачання газу до України в рамках 
підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020 

Одним з важливих викликів, який наразі стоїть перед Групою Нафтогаз, є по-
справжньому розкрити потенціал активів, які входять до її складу. Зокрема, для 
Укргазвидобування – збільшити можливості процесу власного видобування 
природного газу. Це є особливо важливим в умовах ймовірного скорочення 
імпорту газу після закінчення контракту з Газпромом з 1 січня 2020 року 

Готуючись до опалювального сезону 2019/2020 Укртрансгаз завершив модернізацію п’яти компресорних станцій (КС) для роботи 
в реверсному режимі

Директором з інтегрованого га-
зового бізнесу Нафтогазу Украї-
ни Андрієм Фаворовим нещодав-
но було презентовано оновлену 
стратегію з розвідки та видобут-
ку природного газу. 

Укргазвидобування неоднора-
зово наголошувало, що 75% ро-
довищ виснажені на понад 87%, 
спостерігається швидке падіння 
основного видобутку. 

Враховуючи нові ринкові реа-
лії, оновлений виробничий план 
компанії передбачає:

•   зосередження на підтри-
манні основного видобутку, роз-
витку наявної інфраструктури та 
роботі з найбільш ефективними 
свердловинами; 

• обмеження буріння ви- 
бором лише найкращих свердло 
вин-кандидатів, де Укргазвидобу- 

вання впевнене у поверненні 
інвестицій;

•  цифрова трансформація  
родовищ та оновлення ІТ-інфра-
структури системи видобування  
для оптимізації витрат;

•  збільшення видобутку рід-
ких вуглеводнів через сприятли-
ву ситуацію на ринку;

•  залучення провідних сві-
тових галузевих компаній до 
співпраці на наших виснажених, 
нетрадиційних або великих ро-
довищах, а також для отримання 
нових знань. 

За словами Андрія Фаворо-
ва, Укргазвидобування зосере-
джується на економічно вигід-
них виробничих проектах, які  
да  дуть змогу збільшити об-
сяг товарного газу та наро-
стити грошовий капітал, аби 

фінансувати інвестиційні проекти. 
Оновлюючи техніку, впрова-

джуючи роботи з інтенсифікації 
видобування, модернізації на-
земної інфраструктури та заку-
півлі нових бурових верстатів, 
компанії вже вдалося досягти 
значних результатів. 

А наступним кроком для по-
ліпшення операційної ефектив-
ності Укргазвидобування планує 
залучити міжнародну практи-
ку та підвищити компетенцію 
персоналу. 

Усі процеси трансформації, 
які наразі відбуваються в ком-
панії, перш за все спрямовані  на 
побудову культури виробництва 
за міжнародними стандартами та 
встановлення високої планки з 
дотримання норм охорони праці 
та промислової безпеки. 

Модернізація  дає можливість 
у випадку часткової чи повної 
зупинки транзиту забезпечу-
вати безперебійне газопоста-
чання для українських спожива-
чів східних і південних регіонів 
шляхом транспортування блакит-
ного палива з європейських країн 
і з підземних газосховищ на заході 
України.

На компресорних станціях 
«Хуст», «Богородчани», «Гусятин», 
«Бар», «Олександрівка» побудова-
но нові обв’язки, за рахунок яких 
вдалось розширити можливості 
ГТС для оперативного перерозпо-
ділу газових потоків та оптимізува-
ти технологічні витрати блакитного 

палива під час роботи станцій в ре-
версному режимі.

У січні 2009 року через прово-
каційні дії Газпрому українська ГТС 
вже була змушена працювати в умо-
вах відсутності транзиту. На той 
момент штатних можливостей пе-
реключення на реверсний режим 
не було і для проходження газової 
кризи було реалізовано тимчасову 
схему газопостачання «захід-схід».

Станом на сьогодні Укртрансгаз 
впровадив усі необхідні технічні і 
регламентні рішення для створення 
надійної реверсної схеми. Вона  го-
това до функціонування в штатному 
режимі і може бути активована ві-
дразу за необхідності.
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Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України», дав розгорнуте інтерв’ю виданню «Бізнес Цензор», де розповів 
про шлях становлення Оператора ГТС, які проблеми постають перед Групою Нафтогаз під час проведення анбандлінгу, а також – як 
відбувається підготовка до майбутнього опалювального сезону. Пропонуємо вашій увазі найбільш важливі фрагменти цієї розмови

Про переведення співробіт-
ників Укртрансгазу в ОГТСУ
На даний момент до ТОВ «Опе-
ратор ГТС України» переведено 
понад дев’ять тисяч осіб. 

В основному, це співробіт-
ники наших 20 регіональних 
підрозділів, які обслуговують 
об’єкти ГТС по всій Україні.

Низка функцій – комерційна, 
диспетчеризація і закупівлі – 
поки залишаються в Укртрансга-
зі, згідно з ліцензійними умова-
ми і до закінчення транзитного 
договору з Газпромом.

На сьогодні до ТОВ ОГТСУ 
активи не передано. Всі вони 
залишаються в Укртрансгазі до 
1 січня 2020 року. Для їхньої 
передачі потрібно відповід-
не рішення Кабінету Міністрів 
України.

Планується, що всі активи, 
необхідні для здійснення функ-
ції транспортування газу (як 
державні, так і ті, що належать 
Укртрансгазу), будуть передані 
за договором концесії Операто-
ру 1 січня 2020 року.

Про подальшу роботу під-
земних сховищ газу (ПСГ)
Зараз усі функції зі зберігання 
газу зосереджено в одній філії 
«Оператор газосховищ України». 
Вони продовжать функціону-
вати в складі Групи Нафтогаз і 
їхня передача Оператору ГТС не 
планується.

Ми відпрацьовуємо механіз-
ми співпраці між двома опера-
торами і поділяємо ІТ-системи, 
системи обліку газу та автома-
тизації в умовах їхньої автоном-
ної роботи.

Про залучення іноземного 
партнера до управління Опе-
ратором ГТС
Було підписано меморандум з 
Консорціумом європейських 
операторів, який включає вже 
п’ять компаній: grtGaz (Фран-
ція), Gasunie (Нідерланди), SNAM 
(Італія), Eustream (Словаччина) і 
Fluxys S.A. (Бельгія).

У меморандумі передбачено 
дві фази: фаза співпраці з екс-
пертами і фаза управління. Зараз 
ми знаходимося в першій. Кон-
сорціум надав п’ять представни-
ків з відповідною експертизою, 
які вже активно допомагають нам 
створювати необхідні функції і 
процеси в новому Операторі.

Про другу фазу говори-
ти не можу, але вона залежати-
ме від успішності і правильності 
анбандлінгу.

Я особисто бачу великий сенс 
у залученні закордонного парт-
нера, оскільки він зможе створи-
ти зрозумілий і прозорий ринок 
газу і на нього складно буде чи-
нити тиск.

Про готовність до відо-
кремлення Оператора ГТС з 
1 січня 2019 року
Ми більше двох років активно готу-
валися до відокремлення. Було про-
ведено колосальну роботу з розді-
лення активів, персоналу, систем і 
бізнес-процесів. Проаналізовано та 
враховано всі ризики.

Зараз ми виходимо на фініш-
ну пряму. Вже повноцінно працює  
ТОВ «Оператор ГТС України» і отри-
мано всі необхідні дозволи на роботи.

Всі наші роботи належать до класу 
підвищеної небезпеки, тому ми ви-
тратили майже чотири місяці на пере-
навчання наших співробітників і отри-
мання всіх експертиз і дозволів на такі 
роботи.

Будь-яка інша компанія просто не 
змогла б почати роботу з 1 січня 2020 
року, не маючи заздалегідь отрима-
них дозволів. Зараз ми готуємо до по-
дачі документи на сертифікацію та от-
римання тарифу новим оператором.

Ми впевнені, що зі свого боку бу-
демо повністю готові до юридич-
ного відокремлення до кінця року. 
Залишиться тільки один крок – ви-
вести Товариство з периметра Гру-
пи Нафтогаз шляхом його прода-
жу або передачі новому власнику, 
якого визначить Кабмін. Це можуть  
бути й «Магістральні газопроводи 
України».

Завдяки цій довгій підготовчій ро-
боті, новий власник одразу отримає 
готову і працюючу структуру з 10 
тисячами співробітників, усіма доз-
волами, відбудованими і відтестова-
ними бізнес-процесами і всіма необ-
хідними ІТ-системами.

Про ключові проблеми, у ви-
рішенні яких потрібна до-
помога уряду, парламенту і 
регулятора
По-перше, потрібно забезпе-
чити фінансову стабільність 
оператора. При збереженні по-
точної ситуації – з прийнятим 
економічно необґрунтованим 
часовим тарифом і суттєвими 
обсягами несанкціонованого 
відбору газу облгазами – новий 
оператор збанкрутує в лічені 
місяці.

Фактично зараз щомісяця 
облгази відбирають без опла-
ти 100-150 млн куб. м газу, що 
кожен місяць вимиває близько 
1 млрд грн ліквідності в Опера-
тора. Відповідно, в Оператора 
ГТС не залишається достатніх 
коштів для фінансування про-
грам модернізації, ремонтів і за-
купівлі газу для ВТВ.

По-друге, для реалізації мо-
делі ISO (Independent System 
Operator – незалежний опера-
тор системи) і можливості під-
писання договору концесії Вер-
ховна Рада повинна підтримати 
необхідні правки до проекту за-
кону про концесії.

Кабмін, зі свого боку, має за-
безпечити необхідний поділ 
власників транспортних і гене-
руючих активів шляхом їх поді-
лу між різними міністерствами. 
Скажімо, Оператора ГТС пере-
дати під Мінекономрозвитку, 
а генерацію і видобуток підпо-
рядкувати Міненерговугілля. 
Або навпаки.

Про роботу з Газпромом
Останніми роками стало нормою, 
коли Газпром протягом доби може 
значно змінювати обсяги прокачу-
вання газу. За кілька днів обсяги мо-
жуть змінюватися на 60-70 млн куб. м.

Наша ГТС дуже гнучка і може 
забезпечити такий графік ро-
боти. Але це створює значні  
складності для диспетчерського 
та експлуатаційного персоналу.

Крім того, вже хронічно Газпром 
не забезпечує контрактний тиск на 
точках входу, що створює додаткові 
труднощі для роботи нашої системи.

На жаль, зараз у нас немає мож-
ливості впливати на це або вистав-
ляти штрафні санкції за подібні по-
рушення. Нова міжоператорська 
угода, що відповідає європейським 
вимогам, якраз і має врегулювати ці 
питання.

Власне, тому Газпром і наполя-
гає на продовженні поточного конт- 
ракту і категорично відмовляєть-
ся від підписання нової європей-
ської угоди, оскільки його повністю 
влаштовує нинішня ситуація – коли 
він нічого не гарантує і ні за що не 
відповідає.

Про закачування газу для під-
готовки до опалювального се-
зону 2019/2020
За нашими розрахунками Украї-
ні потрібно накопичити до почат-
ку опалювального сезону трохи 
більше, ніж 20 млрд кубометрів 
газу.

Це дасть змогу забезпечити не-
обхідну швидкість відбору з ПСГ 
протягом усього опалювального 
сезону за умови середньостатис-
тичного температурного режиму 
взимку. Зараз в ПСГ закачуєть-
ся приблизно 70-75 млн кубоме-
трів на добу, що дасть можливість 
до жовтня накопичити необхідні  
20 млрд кубів.

Технічно ми можемо закачувати 
в 2-3 рази швидше, але це питання 
наявності ресурсу для закачуван-
ня. Зараз важливо забезпечити 
Нафтогаз необхідним фінансовим 
ресурсом для закупівлі газу.

СЕРГІЙ МАКОГОН ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
ОПЕРАТОРА ГТС УКРАЇНИ: «МИ ВИХОДИМО 
НА ФІНІШНУ ПРЯМУ» 

Сергій Макогон, генеральний директор 
ТОВ «Оператор ГТС України»
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ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!

Життя цієї жінки вже назавжди роз-
межоване на два періоди – до війни і 
нині. Ми подаємо її історію з перших 
вуст.

«Якщо порівнювати з початком 
війни, то зараз працюється легше, але 
небезпека потрапити під обстріл є 
ще доволі високою. У 2014–2015 рр. 
обстріли Березового проводились 
постійно. Було дуже страшно всім. Ми 
з дітьми ховалися в підвалах. Нас усіх 
трусило. Особливо переживали за ді-
тей, бо потрібно було самим заспоко-
їтися, не подати виду, і їх заспокоїти, 
що все скоро минеться. Я не вмикаю 
телевізор з початку війни, бо не можу 
нічого дивитись там. У нас тут своя ре-
альність – страшна і нещадна. Але пра-
цювати треба, дітей ростити. З 2014 р. 
із села виїхала більша частина населен-
ня, тут чимало розбитих і зруйнованих 
будинків, багато будинків-пусток.

ГРС з 2014 р. працює в штатному ре-
жимі. На щастя, снаряди або недоліта-
ли до стації, або перелітали. А на робо-

ту потрібно ходити, тому часто-густо, 
коли починаються обстріли, щоб ви-
жити, доводиться рятуватися втечею в 
село, бо там є підвал, у який можна схо-
ватися. А довкола ГРСки – чисте поле. 

Коли починається обстріл, я спер-
шу телефоную диспетчеру на Ялтин-
ський проммайданчик, повідомляю 
про небезпеку. А потім вже батькові 
або братові (вони теж газовики), щоб 
машиною мене забирали звідси, бо 
треба швидко ховатися. А коли спо-
кійніше, то я велосипедом їжджу на 
роботу.

Взимку 2014-2015 рр. наша ГРС ря-
тувала від холоду і морозу односель-
ців, що залишились – а це, в основно-
му, люди похилого віку. Світла не було, 
обігрівачі не ввімкнеш, тому газ був 
єдиним порятунком. 

Для моєї родини робота на ГРС теж 
є порятунком. Виїжджати мені нема 
куди, а тут все ж таки робота, зарплата, 
яку Укртрансгаз виплачує вчасно. Тому 
відбудовуємо зруйноване».

Тоді, згадує Віталій, 90 % всіх, хто 
йшов боронити країну, були до-
бровольцями. 

У березні 2014 р. дружина Марія 
подарувала йому четвертого сина, 
старшому на той час ще не випов-
нилося 10 років. На запитання, як 
зважився піти на війну доброволь-
цем у нелегкий для родини час, не 
задумуючись, відповів, – всі, хто 
тоді стали добровольцями, по со-
вісті своїй ішли на фронт. 

Прийшов Віталій у батальйон 
рядовим, а демобілізувався – ко-
мандиром мінометної батареї, яка 
постійно була на першій лінії. Про 
цей час Віталій розповідає неохо-

че, каже поганого було багато і 
про це не хочеться говорити… Всі 
добробати тоді трималися на во-
лонтерах, тому важко було, та й 
платила держава небагато. Віталій 
Ліпчану після демобілізації вла-
штувався водієм у Техдіагаз. Дове-
лося призвичаюватися до мирного 
життя, бо війна не легко відпускає. 
Каже, колектив Харківського те-
риторіального центру тепло при-
йняв його. Нині часто, через кожні 
три тижні, їздить у відрядження зі 
своїми колегами в міста і села зони 
АТО, найбільші з них – Новопсков, 
Щастя, Лисичанськ, Лоскутівка, 
Сєвєродонецьк, майже до Марі-

уполя доїжджають, перевіряють 
газопроводи, діагностують об-
ладнання. КС «Лоскутівка» часто 
потрапляла під обстріли, то туди 
найбільше навідувалися. 

Для Віталія праця у мирний час 
все одно пов’язана з небезпекою, 
оскільки виробнича необхідність і 
досі змушує техдіагазівців працю-
вати в складних умовах. Їм дово-
диться заходити навіть за блок-по-
сти ЗСУ, майже впритул до лінії 
розмежування. Дуже високою є 
небезпека таких відряджень.

«Та життя триває, – каже Віта-
лій.  – Підростають сини, і треба 
для них зберегти Україну».

ВІТАЛІЙ ЛІПЧАНУ: «ПІДРОСТАЮТЬ СИНИ, І ТРЕБА 
ДЛЯ НИХ ЗБЕРЕГТИ УКРАЇНУ»

ОЛЕКСАНДР ФАРБІТНИЙ: «ЦЕ 
БУЛА НАША СПІЛЬНА РОБОТА  
З ВІЙСЬКОВИМИ ЗСУ»

ОКСАНА ФІЛІМОНОВА: «ДЛЯ 
МОЄЇ РОДИНИ РОБОТА НА ГРС 
Є ПОРЯТУНКОМ»
Працівниця Укртрансгазу Оксана Філімонова 
живе в с. Березове Мар’їнського р-ну Донецької 
області – у найнебезпечнішій «червоній» зоні 
і працює оператором ГРС «Оленівська». Ця станція 
географічно розміщена між двома населеними 
пунктами Докучаєвськ і Оленівка, які нині окуповані

Газета «Наш Трансгаз» нещодавно започаткувала рубрику «Знай наших». Це розповіді про історії успіху працівників Укртрансгазу, які 
були чи є причетними до істотних змін в галузі, змогли впровадити нестандартні рішення або провели значимі роботи задля розвитку 
газотранспортної системи України. Та нині ми хочемо запропонувати вам історії успіху з іншого ракурсу – розказати про наших колег, 
життя і роботу яких змінили бойові дії на сході України.

Про працю під прицілом та аварійні ситуації внаслідок вибухів на об’єктах української ГТС, про те, як вистояти і виконувати завдання, 
коли поруч бойові дії, – розповіді від працівників Сєвєродонецького та Краматорського ЛВУМГ

Тоді, без шкоди для транзиту газу в 
Європу, вимушено на дві доби без 
газу залишилися і приватні спожи-
вачі, і великі промислові підприєм-
ства. В Укртрансгазі було терміново 
організовано ремонтно-відновлю-
вальну бригаду, що налічувала біль-
ше півсотні працівників, для ліквіда-
ції аварії. Одним з ліквідаторів був 
трубопровідник ЛЕС Сєвєродоне-
цького ЛВУМГ Сергій Пономарьов.

Відразу після вибуху, згадує 

Сергій, було дуже небезпечно роз-
починати аварійні роботи, та й 
військові туди не пускали. На міс-
ці вибуху утворився котлован 
завширш ки 40 і завглибшки 20 м. 
Тоді, щоб усунути пошкодження на 
газопроводі, довелося безперерв-
но працювати дві доби. А котлован 
заривали ще два тижні.

Оскільки обстріл вівся з арти-
лерії великого калібру, то й гаран-
тії того, що не почнуться повторні 

обстріли, не було. А ліквідовувати 
аварію потрібно було у найкорот-
ші терміни. Населення Маріуполя 
і найближчих населених пунктів 
залишилося без газопостачання, 
зупинилися великі промислові під-
приємства в Маріуполі, що працю-
вали на газі. 

«Коли ми розпочали рити тран-
шеї, пролунало ще два вибухи непо-
далік. Але вони були значно меншої 
сили і, на щастя, ніхто не постраж-
дав. Навіть тоді, коли робили пе-
реключення, то ще чулися вибухи. 
Ми працювали разом з військовими 
Збройних сил України, вони розмі-
новували територію, витягали сна-
ряди із землі. 

Зараз теж неспокійно у нас, зрід-
ка чути обстріли важкої артилерії 
з боку Донецька. Та ми працюємо, 
не виїхали звідти і сподіваємося на 
краще. Головне, щоб нарешті настав 
мир на нашій землі. Бо треба жити! 
У мене троє дітей, і я дуже пере-
живаю за їхнє майбутнє», – на за-
вершення сказав Сергій Вілорович 
Пономарьов. 

За період 2014–2015 рр., згадує Олек-
сандр, були прямі попадання в газову 
мережу снарядів, внаслідок чого від-
бувалися розгерметизації газогонів 
із загорянням. Він, як і його колега 
Сергій Пономарьов, брав участь у 
ліквідації аварії внаслідок міномет-
ного обстрілу та подальшого вибу-
ху на газопроводі «Краматорськ  –  
До  нецьк – Маріуполь» влітку 2015 року. 

Він згадує: «Це була наша спільна 
робота з військовими ЗСУ, і тільки зав-
дяки їм ми змогли провести необхідні 
роботи. Першими до епіцентру вибу-
ху пішли мінери, оскільки територію 
потрібно було спочатку зачистити.  

Ймовірність того, що обстріли 
можуть відновитися будь-якої миті, 
була ще доволі високою. Військовики 

нам усім видали каски, бронежилети, 
охороняли нас, поки ми проводили 
ремонтні роботи. Ми працювали тіль-
ки в денний час, бо вночі далеко було 
видно відблиски від зварювання, і це 
могло спричинити нові атаки. У най-
коротші терміни газопостачання було 
відновлено, всі наші працівники, на 
щастя, залишилися неушкодженими».

За словами Олександра, сьогодні 
працюється набагато спокійніше, хоча 
до лінії розмежування залишається 
трохи більше 50 км. Бригади управ-
ління змушені доїжджати і до лінії 
розмежування, перевіряти апарату-
ру, обладнання і, звісно, оперативно 
реагувати на поточні проблеми, що 
виникають під час експлуатації ГТС в 
умовах війни.

У червні 2015 р. внаслідок обстрілів з боку так 
званих ДНР та ЛНР стався вибух на газопроводі 
«Краматорськ – Маріуполь», який забезпечує 
газом Маріуполь, Бердянськ, а також міста, що 
розташовані поруч

У Харківському територіальному центрі Техдіагазу 
працює водієм Віталій Ліпчану. Цей молодий чоловік – 
батько чотирьох синів. У 2014 р. пішов добровольцем  
у 22-й окремий мотопіхотний батальйон

Краматорськ – місто, яке пережило кількамісячну 
окупацію і було звільнене українськими 
військовими в липні 2014 р. Олександр Фарбітний, 
зварювальник Краматорського ЛВУМГ, разом з 
колегами, першим реагує на всі аварійні ситуації 
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Поки верстався цей номер, 
надійшла сумна звістка — 
Віталій Ліпчану пішов з життя. 
Висловлюємо глибокі співчуття 
рідним та близьким...


