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Досвід впровадження міжнародних та 

європейських стандартів в 

АТ «Укртрансгаз». Як стандарти ISO

допомагають у взаємовідносинах з 

міжнародними фінансовими організаціями.

Доповідач: 

Заступник начальника Науково-технічного

управління - начальник відділу стандартизації та

системи управління якістю АТ «Укртрансгаз»

КЛЮНЬ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ



Загальна протяжність газопроводів - 38906 км.

в т.ч .: - магістральні газопроводи - 22228 км.

- газопроводи відгалуження - 13403 км.

- розподільні газопроводи - 3073 км.

Компресорних станцій - 72 ГПА - 702

Підземних сховищ газу - 12



Система стандартизації АТ «Укртрансгаз»

Всі види діяльності в АТ регламентовані тими чи іншими нормативними

документами. Й цим величезним масивом даних потрібно управляти, 

актуалізувати, доводити до персоналу. 

Загальна кількість стандартів, які

використовуються в Укртрансгазі – більше 9700



Сфера використання стандартів:

• Експлуатація магістральних газопроводів;

• Будівництво магістральних газопроводів;

• Ремонт;

• Діагностика;

• Управління;

• Фінанси;

• Укладення договорів;

• Участь в міжнародних проектах;

Важко знайти сферу діяльності нашого 

підприємства, де б не використовувались 

стандарти, норми, правила



Цілі нормативного забезпечення  

Імплементувати вимоги європейських стандартів в нормативне поле 

АТ «Укртрансгаз» для нормативної підтримки загальних проектів з 

операторами європейських ГТС

Знизити ризики виникнення аварій, нещасних випадків та втрат від цих 

подій, підвищити рівень екологічної безпеки та енергозбереження

Оперативно інформувати працівників на усіх рівнях управління 

виробництвом про нові розробки та змінах в європейському та 

національному законодавстві, стандартах та інших НД  

АТ «Укртрансгаз» для забезпечення надійного та безпечного 

транспортування та зберігання природного газу

Підтверджувати сертифікати у відповідності з міжнародними стандартами 

Інтегрованої системи управління АТ «Укртрансгаз» у сферах 

безпеки праці, екологічної безпеки, енергоменеджменту і якості 



Система стандартизації – основа для 

ефективної роботи ІСУ АТ «Укртрансгаз»
Інтегрована система управління 

АТ «Укртрансгаз»

 управління якістю, 

 екологічного управління, 

 управління безпекою праці, 

 енергетичного менеджменту 



Функціонування системи стандартизації

АТ «Укртрансгаз» забезпечує: 

* ефективну роботу Інтегрованої системи 

управління АТ «Укртрансгаз»;

* актуалізацію, вдосконалення й розвиток 

нормативної бази АТ «Укртрансгаз» по всім 

напрямкам діяльності підприємства;

* участь спеціалістів підприємства у діяльності по 

стандартизації на галузевому, національному та 

міжнародному рівні.

Система стандартизації сприяє реалізації

необхідної якості послуг з транспортування та

зберігання природного газу, які надає

АТ «Укртрансгаз»



Ключові задачі служби стандартизації

• Забезпечення розробки необхідних для підприємства внутрішніх

стандартів та нормативних документів

• Впровадження необхідних міжнародних та європейских стандартів, 

які необхідні для успішної роботи АТ «Укртрансгаз»

• Робота з контролюючими органами та захист інтересів

нашої компанії як в Україні так й за кордоном

• Робота з міжнародними фінансовими організаціями, 

участь в реалізації міжнародних проектів

Особливо важливою стає робота служби стандартизації в зв’язку з 

реформуванням національної системи стандартизації та переходом на 

Стандарти, норми та правила Європейского Союзу



Перехід на європейські 

норми 

транспортування та 

зберігання газу 

шляхом

імплементації

європейских вимог в 

нормативну базу 

України та 

безпосередньо у 

виробничу діяльність 

АТ «Укртрансгаз»

Третій Енергопакет

ЄС

Європейські 

стандарти EN 

газової 

інфраструктури

Закон України 

«Про ринок природного газу»

НПА ЦОИВ

про роботу ГТС

Стандарти ДСТУ EN

Стандарти, технологічні регламенти та інші НД

АТ «Укртрансгаз»

Головне завдання служби стандартизації 

АТ «Укртрансгаз»



Складовими системи стандартизації

АТ «Укртрансгаз»

* служба стандартизації, яка виконує всі роботи з

нормативного забезпечення виробничої діяльності;

* єдине нормативне поле магістрального

транспортування та підземного зберігання газу,

тобто сукупність вимог НПА та НД, які

регламентують всі напрямки діяльності

АТ «Укртрансгаз»;

* інструментарій системи стандартизації

(паперовий та електронний фонди НД, перелік

діючих НД, комп’ютерна техніка та інформаційно-

пошукові системи, довідкові матеріали…)



Структура служби стандартизації 

АТ «Укртрансгаз»



Аналіз нормативного поля

АТ «Укртрансгаз» ( на 01.02.2017)
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Загалом діючих НД
(в т. ч. частково, тимчасово діючих та які не визначені)

(без врахування тих, які не вступили в силу)

9700 

(33, 986, 69)

(231)

-Україна (включаючи закони, кодекси, укази Президента 

Украни, кабінет міністрів уряду, зареєстрованих в 

міністерстві юстиції України)

819

Стандарти для різних рівнів прийняття рішень

(включаючи ДСТУ, ГОСТ, СТ СЕВ, РСТ, ГСТУ, OСT, СОУ, СТК, 

СTП)

4491

(3194, 951…)

Створення стандартів (включаючи ДБН, СНіП + інші

документи до них, ВБН, ГБН, OНTП, ВНTП, BCН)

234

(70, 59,30, 6…)

Документи АТ «Укртрансгаз» (ДК «Укртрансгаз»

(в т. ч. стандарти, правила, накази, НВП, ОНП інструкції, 

методики и т.д.)
648

НД колишнього СРСР

(в т. ч. ГОСТ, НД с ОТ, ОСТ, СНіП, ВСН, ВНТП інше)
1405 (20,3 %)



Аналіз нормативного забезпечення, що 

використовується в АТ «Укртрансгаз»

Загальна кількість НД – 9700



Інструментарій системи стандартизації

АТ«Укртрансгаз» 

* Паперовий фонд: загальна кількість НД фонду на 2017 рік

склала 8878 НД; працює на всіх об’єктах АТ «Укртрансгаз»

«Перлік діючих нормативних

документів з проектування, 

будівництва, експлуатації та 

ремонту об’єктів

газотранспортної системи

України»: в Переліку зібрано НД з 

усіх напрямків діяльності

АТ «Укртрансгаз»; періодично

видається



Електронний фонд НД АТ «Укртрансгаз» (система Hammer): у 

2017 році електронний фонд містив 7700 документів; АТ 

«Укртрансгаз»; 



Одним з пунктів Програми діяльності Кабінету

Міністрів України, затверджена постанова КМУ від

09.12.2014 № 695 и схвалена постанова Верховної Ради

України від 11.12.2014 № 26-VIII

вказано:

…2. Нова політика державного управління:

прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих 

зі стандартами ЄС, припинення дії на території України 

стандартів  колишнього СРСР (2015 р.)

Перспективні напрямки технічного 

регулювання та стандартизації



Реалізація заходу:

Відміна ГОСТ колишнього СРСР вимагає виконати

глибокий аналіз таких використовуваних у виробничій

діяльності АТ «Укртрансгаз» стандартів (їх сьогодні

662)

Проблема:

 відсутність доступу до текстів оригіналів 

міжнародних та європейських НД на Українській або 

російській мовах, щоб визначитися з гармонізацією 

національних стандартів з міжнародними та 

європейськими

 якщо переносити вимоги використовуваних ГОСТ у 

ВС рівня АТ «Укртрансгаз» – вимоги стандартів 

організації будуть «відірваними» від вимог 

впроваджуваних в подальшому гармонізованих 

національних стандартів

Проблемні питання реалізації перспективних 

напрямків в стандартизації



Участь спеціалістів АТ «Укртрансгаз» в

роботі Технічних комітетів 

стандартизації

Спеціалісти АТ «Укртрансгаз» приймають

участь у роботі таких ТК:

 ТК 133 «Газ природний»

 ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології та 

споруди для нафтогазової промисловості»

 ТК 19 «Науково-технічна термінологія»

Згідно із Законом України «Про

стандартизацію»:

…До повноважень технічних комітетів

стандартизації відносяться:

…розробки та погодження національних

стандартів…

І так, спеціалісти АТ «Укртрансгаз» приймають

участь в національній стандартизації



 На 2013-2017 рр. і розпорядження Міністерства

України, і постанови державного підприємства

«УкрНДНЦ» 39 національних стандартів, 

гармонізованих з європейскими стандартами 

(міжнародні): 

17 –з російським перекладом 

11 – методом підтвердження (мовою оригіналу) 

2 – з українськими перекладами та 1 – ДСТУ ГОСТ

Узагальнені параметри про діяльність

ТК для стандартизації
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Національні НД, гармонізовані з 

європейськими, розроблені та впроваджені 

за участю спеціалістів ТК 133 та ТК 146

Впроваджено наказом Мінекономрозвитку України від

28.07.2014 № 886:

ДСТУ ГОСТ EN 1918-1:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання

газу. Частина 1. Технічні вимоги для зберігання у водоносних пластах 

(ГОСТ EN 1918-1-2012, IDT; EN 1918-1:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ EN 1918-2:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання 

газу. Частина 2. Технічні рекомендації для зберігання в родовищах нафти й 

газу (ГОСТ EN 1918-2-2012, IDT; EN 1918-2:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ EN 1918-3:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання

газу. Частина 3. Технічні рекомендації для зберігання у вилужених соляних

кавернах (ГОСТ EN 1918-3-2012, IDT; EN 1918-3:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ EN 1918-5:2014 Системи газопостачання. Підземне зберігання

газу. Частина 5. Технічні рекомендації для наземних об’єктів (ГОСТ EN 

1918-5-2012, IDT; EN 1918-5:1998, IDT)

ДСТУ ГОСТ EN 437:2014 Випробувальні гази. Випробувальний тиск. 

Категорії приладів (ГОСТ EN 437-2012, IDT; EN 437:2003, IDT)
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Національні НД, гармонізовані з 

європейськими, розроблені та впроваджені 

за участю спеціалістів ТК 133 та ТК 146

Впроваджено наказом Мінекономрозвитку України від

29.12.2014 № 1484 

ДСТУ EN 1776 «Системи газопостачання. ГАЗОВИМІРЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ. 

Функціональні вимоги» (EN 1776:1998, IDT)»

ДСТУ EN 12186 «Системи газопостачання. СТАНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ 

ГАЗА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ. Функціональні вимоги 

(EN 12186:2000, IDT; EN 12186:2000/A1:2005, IDT)»

ДСТУ EN 14161 «Промисловість нафтова та газова. СИСТЕМИ 

МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ (EN 14161:2011, IDT)»

ДСТУ ISO 17089-1 «Вимірювання потоку плинного середовища в закритих 

каналах. УЛЬТРАЗВУКОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ. Частина 1. Лічильники для 

комерційного обліку та вимірювання в газорозподільних системах (ISO 

17089-1:2010, IDT)»

Стандарти вступають в силу з 01.07.2015



Динаміка використання ГОСТ 

у виробничій діяльності АТ «Укртрансгаз»
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Динаміка використання гармонізованих (міжнародних) 

стандартів в АТ «Укртрансгаз»
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Практичні моменти : Як стандарти ISO допомагають у 

взаємовідносинах з міжнародними фінансовими організаціями.

На прикладі реалізації проекту  «Реконструкція, капітальний ремонт 

та технічне переобладнання магістрального газопроводу «Уренгой 

Помари-Ужгород»

Проект включає в себе:

1. Заміну обладнання на 43 відрізках магістрального

газопроводу;

2. Заміна 119 кілометрів магістральних газопроводів;

3. Заміна 2-х компресорів на компресорній станції Ромни

Фінансування проекту – за рахунок кредитних коштів

Європейського банку реконструкції та розвитку і європейського

інвестиційного банку



В рамках реалізації проекту виявилися

наступні цікаві моменти:

Європейські банки висувають цілий ряд вимог для компаній

та організацій в які вони збираються інвестувати свої

засоби, які реалізувати дуже не просто:

1. Наявність впроваджених систем управління у відповідності з вимогами

Міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 та інших 

Систем управління.

2. Наявність своїх внутрішніх вимог (відповідність проектів  політикам й правилам 

закупок, які застосовуються ЄБРР);

3. Вся документація, яка використовується при реалізації проекту повинна 

базуватися на основі міжнародних та європейських стандартів.



Для того щоб отримати фінансування на модернізацію і 

реконструкцію ГТС України спеціалістам АТ «Укртрансгаз» довелося

провести складну та копітку роботу :

1. Вивчити міжнародну документацію та вимоги ЄБРР і ЄІБ;

2. Забезпечити впровадження в Україні цілого ряду міжнародних та 

європейських стандартів;

3. Проаналізувати діючу систему управління та перевірити

її на відповідність вимогам міжнародним та європейським стандартам 

і вимогам ЄБРР і ЄІБ.

4. Впровадити цілий ряд додаткових вимог та вдосконалень, 

направлених в першу чергу на захист навколишнього середовища, захист

Персоналу і соціальної відповідальності.
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ВИСНОВКИ:

 Система стандартизації забезпечує ефективне

функціонування Інтегрованої системи управління

АТ «Укртрансгаз»: управління якістю, екологічного

управління, управління безпеки праці та енергетичного

менеджменту - і визнання її на міжнародному рівні

 Робота з міжнародними фінансовими організаціями і

міжнародними партнерами сприяє впровадженню в

АТ «Укртрансгаз» сучасних стандартів та методів

управління

 Спеціалісти служби стандартизації активно беруть

участь в розвитку і вдосконаленні національної

стандартизації, зокрема у впровадженні національних НД,

гармонізованих з міжнародними та європейськими
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ВИСНОВКИ:

 Технічна політика АТ «Укртрансгаз» у сфері
стандартизації сприяє наближенню національної
системи стандартизації до європейської й
міжнародної

 Робота служби стандартизації АТ «Укртрансгаз»,
направлена на впровадження міжнародних і
європейських стандартів газотранспортної галузі
сприяє реалізації міжнародних проектів та
залучення інвестицій в газотранспортну систему
України

Дякую за увагу! 


