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Анотація: В роботі розглядаються та аналізуються основні результати промислового експерименту 

регіонального видобування залишкових запасів та зберігання природного газу на сході України в 2015-2017 р., 

висвітлюються особливості схем та географії реверсної концепції одночасного збільшення видобування, 

транспортування, зберігання та постачання природного газу. Робиться наголос на  концептуально-апріорне 

врахування статистичних та актуальних  сезонних коливань та зміну обсягів замовлень на видобування, імпорт 

та транзит господарюючими підприємствами, громадами фізичних споживачів та державою по регіону загалом. 

Вирішення задач пропонованої концепції комплексного прогнозування  ускладнено фактичним зниженням 

залишкових запасів місцевих груп газових та газоконденсатних родовищ. Одне ефективне інноваційне схемно-

режимне рішення представлено як приклад з використанням нової дотискуючої компресорної станції та старого 

підземного сховища газу. При цьому рішенні збільшуються темпи річного відбору газу з групи виснажених 

родовищ на 15%. 

 
Annotation: The main results of the industrial experiment of regional extraction of residual stocks and storage of 

natural gas in eastern Ukraine in 2015-2017 are considered and analyzed, the features of schemes and geography of the 

reverse concept of simultaneous increase of extraction, transportation, storage and supply of natural gas are considered. 

Emphasis is placed on the conceptual and a priori account of statistical and actual seasonal fluctuations and the change 

in the volume of orders for extraction, import and transit by economic entities, communities of physical consumers and 

the state in the region as a whole. The solution of the tasks of the proposed concept of complex forecasting is 

complicated by the actual decrease in the residual stocks of local groups of gas and gas condensate fields. One effective 

innovative circuit-mode solution is presented as an example using a new compressor station and an old underground gas 

storage. In this case, the annual gas collection rate from the group of depleted deposits increases by 15%.  

 

 

ВСТУП. На даний час одним з пріоритетів роботи  УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» є створення 

оптимальних режимів для збільшення надходження газу власного видобутку. Газотранспортна 

система УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» розвивалася  одночасно з нарощуванням власного видобутку 

газовидобувними підприємствами. Розробка родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ведеться з 

1953 року, на даний час родовища виснажені, а пластові тиски низькі. Тому для газовидобувних 

підприємств вкрай важливим є питання зниження робочих тисків в магістральних газопроводах, до 

яких підключені з УКПГ родовищ, а також поступове зниження робочих тисків свердловин. Високі 

робочі тиски в магістральних газопроводах створюють додатковий опір роботі газових та 

газоконденсатних свердловин, що не дає можливості знижувати їх робочі тиски, і тим самим 

стабілізувати або навіть збільшувати обсяги власного видобутку.   Нові приватні видобувні 

підприємства, підприємства спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», разом з ПАТ 

«Укртрансгаз» шукають та знаходять нові можливості існуючих та вдосконалених систем 

промислового збору, магістрального транспорту, зберігання та мереж споживання. 

МЕТА. Організація та науковий аналіз  промислового експерименту реверсної концепції 

інтенсифікації видобування залишкових запасів та зберігання природного газу щляхом підключення в 
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роботу максимальної потужності збудованих дотискуючих компресорних станцій (ДКС) та існуючих 

підземних сховищ газу (ПСГ), логістичної оптимізації газотранспортних потоків, зменшення робочих 

тисків свердловин групи родовищ та тисків в магістральних газопроводах.  

МЕТОДИ. Аналіз динаміки в одночасному прогнозі видобування та транспортування газу до 

місць споживання. Використовувались методи математичної статистики, динамічного 

програмування, моделювання процесів в газодинамічних симуляторах резервуар-інжинірингу та 

тринажерах диспетчерських служб [1-3].  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. ТЕОРЕТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ. При застосуванні реверсної 

схеми подачі до магістрального газопроводу Новопсков-Шебелинка (рис.2) тиск опору складає 29-32 

кгс/см2, що дозволяє видобувати та подавати в мережу МГ до 166 тис.м3/год.  

Порівняння середньої подачі від видобувних підприємств Qz=127 тис.м3/год (Рис.1) та Qr=166 

тис.м3/год (Рис.2) надає наступний додатковий добовий видобуток dQ після схемно-технологічного 

та виробничого впровадження реверсу: 

 

dQ =  (Qr-Qz)*24 = 0,94 млн.м3/добу або 310-340 млн.м3/рік . (1) 

 

З іншого боку, можлива оцінка додаткового видобутку dQ по трендах загального видобутку 

Хрестищенсько-Єфремівською групою. По даних з проектної документації на розробку родовищ   в 

2017 році з родовищ Хрестищенсько-Єфремівської групи буде видобуто близько Q = 3180 млн.м3 

газу. Cередньодобове значення Qsr обчислюється: 

 

Qsr = Q/365 = 8,71 млн.м3/добу,   (2), 

 

а вищезазначені 15% збільшення видобутку складуть dQ2 

 

dQ2 = Qsr *0,15 = 1,3 млн.м3/добу або 430-470 млн.м3/рік.  (3). 

  

 З отриманих результатів обчислень по (1)-(3) можна зробити  наступні попередні теоретичні 

висновки:  

- впровадження реверсу дає збільшення обсягів видобутку газу (dQ) на 310-340 млн.м3/рік із 

Шебелинського родовища, якi направляються споживачам Донецького та Луганського регіонів через 

магістральний газопровід Новопсков-Шебелинка  з використанням Краснопопівського ПСГ; 

- використання вивільнених потужностей компресорних агрегатів нової Хрестищенської ДКС  - 

більш ефективне для збільшення обсягів власного видобутку газу із девяти родовищ Хрестищенсько - 

Єфремівської групи ,які збільшились на 430-470  млн.м3/рік(dQ2) - в порівнянні з використанням цих 

потужностей для компримування низьконапірного газу  із Шебелинського родовища. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМИСЛОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. У квітні 2016 року була проведена 

оптимізація роботи газотранспортної системи (звичайна схема зображена на рисунку 1) із розробкою 

та задіянням реверсної схеми подачі газу власного видобутку споживачам Донецького та 

Луганського регіонів через магістральний газопровід Новопсков-Шебелинка (рис.2). Газ подавався з 

Червонодонецької дотискуючої компресорної станції ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 

безпосередньо в Донецький регіон у зворотному напрямку зі зниженим тиском (в межах 28-32 

кгс/см2), що дозволило зменшити подачу газу із Шебелинського родовища  у західному напрямі на  

Хрестищенську ДКС, завантажити Краснопопівське ПСГ (останнім часом майже не 

використовувалась). В результаті такої зміни схеми потоків вивільнились потужності компресорних  

агрегатів нової Хрестищенської ДКС. Нова ДКС, побудована СД  ТОВ «Карпатигаз» з  ПАТ 

«Укргазвидобування»  в 2015 році оснащена потужними ДКА типу Titan 130  виробництва компанії 

Solar, які задіяні для компримування газу  із девяти родовищ Хрестищенсько - Єфремівської групи. 

Розвантаження нової Хрестищенської ДКС від низьконапірного газу Шебелинського родовища, дало 

додаткову можливість знизити робочі тиски свердловин Хрестищенсько-Єфремівської групи, що  

збільшило  видобутку газу із цих родовищ на 15%. Фактичне збільшення видобутку газу з квітня по 

жовтень 2016 року наведено в таблиці. 

Реверсна схема (Рис.1) розроблена, зокрема, для експлуатації у неопалювальний період (з 

квітня по жовтень) і її використання дало можливість відмовитися від прийому природного газу у цей 
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період з  газовимірювальної станції (ГВС) Сохранівка (ПАТ «Газпром»). В Краснопопівське ПСГ 

було закачано 151млн. м3 газу власного видобутку, за сезон відбору 2016-2017р було відібрано 

165млн.м3 . 

 
Рис. 1. Звичайна схема магістрального транспорту газу на сході України 
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Рис. 2. Розроблена та впроваджена нова реверсна схема транспорту газу на сході України. 

Таблиця 
Динаміка збільшення видобутку газу з подачою від Червонодонецької ДКС з квітня по жовтень 2016 року 

 

Місяць, 2016р. Обсяг, тис.м3 Середній обсяг до 

задіяння схеми, 

тис.м3 

Збільшення 

видобутку, 

тис.м3 

Квітень (12-30) 72 756 59 546 13 210 

Травень 117 722 95 737 21 985 

Червень 110 644 94 020 16 624 

Липень 111 961 97 154 14 807 

Серпень 108 968 96 933 12 035 

Вересень (01-27) 97 181 84 618 12 563 

Вересень (27-30) прогноз 10 797 9 402 1 395 

Жовтень (01-15) прогноз 53 985 47 010 6 975 

Сума, тис.м3 99 594 

 
 

НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ. У впровадженій схемі роботи зниження тиску в системі МГ, 

відповідних робочих тисків свердловин підключених родовищ, реверсної подачі газу споживачам 

України відбувається завдяки закачуванню надлишкових (профіцитних) обсягів газу до 

Краснопопівського ПСГ, яке майже не використовувалась в останні 5 років у зв’язку з 

несприятливими режимами роботи газотранспортної системи Донбаського регіону. Разом з цим в 

розрахунках використовувалась вивільнена потужність нової Хрестищенської ДКС, для збільшення 

видобутку газу із девяти родовищ Хрестищенсько - Єфремівської групи. яка введена в експлуатацію в 

вересні 2015 році за інвестиційні кошти. Зменшення тиску в системі МГ сприяє зростанню  власного  

видобутку  газу до 500 млн. м3/рік, що в свою чергу збільшує обсяги транспорту та підземного 

зберігання газу. Наукова новизна полягає у одночасному теоретичному врахуванні прогнозних 

трендів режимних параметрів видобування газу та його транспортування в умовах транзитно-

енергетичних можливостей мережі МГ, наявних ПСГ та ДКС, розміщення старих та пропонованих 

ГВС, падіння та сезонного коливання обсягів регіонального споживання.  

Ключова наукова новизна в напіватоматичній та експертній синхронізації газодинамічних 

симуляторів видобування, збереження та транспортування газу, задіянні ланцюгового (послідовного 

та циклічного) динамічного програмування [4-7]. 

 

ВИСНОВКИ  

1. Проведено масштабний регіональний промисловий експеримент із впровадження 

реверсної технологічної схеми транспортування і додаткового підземного зберігання газу для 

споживачів.  

2. Есперимент показав позитивні результати із збільшення видобутку газу із 

Шебелинського родовища та родовищ Хрестищенсько-Єфремівської групи,  зменшення імпорту газу 

в опалювальний сезон, зменшення витрат паливного газу компресорними станціями, покращення 

вимірювання шляхом дублювання замірних систем. 

3. Вперше задіяно в реверсній технологічній схемі та використано комбінацію режимів 

роботи із ПСГ, яка накопичує та спрацьовує природний газ споживачам з додатковим видобутим 

обсягом вітчизнянного походження. 

4. Запущення в інтенсивну роботу Краснопопівського ПСГ та науково-обгрунтована 

режимно-технологічна схема газотранспортних  вузлів Шебелинського та Сєвєродонецького ЛВУМГ  

призвела до зменшення подання споживачам газу з боку границі з РФ. 

5. Інноваційна реверсна схема та задієння ряда технологічних елементів стала можливою 

за рахунок наукового супроводу та розробленого та доопрацьованого програмного забезпечення 

диспетчерського тринажера.  
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6.  Поточні пластові тиски продуктивних горизонтів родовищ Хрестищенсько-

Єфремівської групи знижуються та їх поточний стан для інтенсивнішої роботи із залишковими 

запасами потребує додаткового суттєвого зниження робочих тисків свердловин, а подекуди - 

режимних тисків міжпромислових та магістральних трубопроводів. 
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