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П Е Р Е Д М О В А 

До даного опису внесена науково-технічна документація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» (далі - ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ») за 

проєктами: «Збільшення об’ємів та підвищення надійності транзиту російського газу газотранспортною системою України на період до 

2030 р.», «Підвищення продуктивності газотранспортної системи України», «Збільшення продуктивності існуючої газотранспортної 

системи  Ужгородського напрямку». 

Інститут заснований 27 січня 1944 році, як Українське відділення Московського тресту «Нафтопровідпроект» Головнафтоснабу СРСР 

для розробки проєктів відбудови зруйнованих під час війни нафтобаз на території України. 

Постановою Ради Міністрів СРСР № 1137 від 06.04.1951 року Українське відділення Московського тресту «Нафтопровідпроект» 

було реорганізовано у Київську філію Московського інституту «Гіпротранснафта». 

Основними завданнями Київської філії Московського інституту «Гіпротранснафта» були: 

− розробка проєктних завдань; 

− проведення вишукувальних робіт для будівництва нових магістральних нафтопроводів та нафтобаз; 

− розширення та реконструкція діючих споруд та підприємств. 

На підставі наказу Головного управління газової промисловості при Раді Міністрів СРСР № 146 від 8 травня 1958 року Київська 

філія інституту «Гіпротранснафта» була перейменована на Київську філію Державного інституту по проектуванню магістральних 

трубопроводів «Гіпротрубопровід». 

Київська філія Державного інституту по проектуванню магістральних трубопроводів «Гіпротрубопровід» припинила своє існування 

в березні 1965 р. в зв’язку з організацією на її  базі Спеціалізованого інституту по проектуванню об`єктів транспорту та зберігання нафти та 

нафтопродуктів «Південдіпротрубопровід» (Наказ Державного виробничого комітету по газовій промисловості СРСР № 172 від 22 березня 

1965 року). 

Наказом Міністерства газової промисловості № 128\орг від 09 квітня 1974 року інститут «Південдіпротрубопровід» перейменовано 

на інститут «Союзгазпроект». 

Наказом Фонду Держмайна України від 28.11.1991 року за № 223 інститут «Союзгазпроект» перейменовано на «Державний 

Всеукраїнський інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості «Укргазпроект». 

Наказом Держкомнафтогазу від 14 березня 1994 року за № 111 на базі інституту створено Відкрите акціонерне товариство 

«Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості «Укргазпроект». 

Рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 23.07.2010 р.) та на підставі наказу ВАТ «Укргазпроект» № 133 від 30.07.2010 р. 

Відкрите акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості «Укргазпроект» перейменовано на 

Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню об`єктів газової промисловості «Укргазпроект». 

За роки діяльності інститутом «Укргазпроект» були запроєктовані: 

− 300 нафтобаз 
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− 12 тис. км нафтопроводів 

− 46 насосних станцій 

− 60 тис. км магістральних газопроводів різного призначення 

− 81 компресорна станція 

− 120 автоматичних газонаповнювальних компресорних станцій 

− 27 підземних ємностей великих об'ємів по зберіганню рідких і газоподібних продуктів у відкладеннях кам'яної солі (Астрахань, 

Оренбург, Нєман тощо) 

− 4 термінали зрідженого нафтового газу. 

− 155 газопроводів-відводів до міст і населених пунктів 

− мережі газопостачання більше 300 населених пунктів  

− 30 об'єктів по нафтогазовим комплексам Іраку, Ірану, Алжиру, Ефіопії, В'єтнаму, Куби, Лівії, Польщі, Сомалі, Угорщини. 

Інститутом було запроєктовано близько 40 тис. км магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів, у тому числі: 

газопроводи Івацевичі – Долина, Острогожськ – Шебелинка, Уренгой – Ужгород, Ямбург – Єлець Кузбас, Хуст – Сату – Марі, Ананьїв – 

Тирасполь – Ізмаїл.  

Інститутом успішно освоєне проєктування підземних сховищ у відкладеннях кам’яної солі. Для зберігання природного і зрідженого 

газів, нафтопродуктів створено 17 підземних ємностей великих обсягів. Вперше у світовій практиці запроєктоване унікальне сховище гелію 

для Оренбурзького гелієвого заводу. 

25 квітня 2019 року було прийнято рішення про припинення ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» шляхом його ліквідації (Протокол річних 

загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ» від 25.04.2019 р.). 

В описі № 1 представлена проєктна документація за проєктами: «Збільшення об’ємів та підвищення надійності транзиту російського 

газу газотранспортною системою України на період до 2030 р.», «Підвищення продуктивності газотранспортної системи України», 

«Збільшення продуктивності існуючої газотранспортної системи Ужгородського напрямку». 

 Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якої всі документи систематизовано за складом проєкту 

підприємства-розробника. Надруковано опис. 

Опис складено за структурно-хронологічною ознакою. 

Фізичний стан документів задовільний. 

 

Передмову склав 

 

Головний архівіст                                                                                                                                                                           М.А. Голик 

18 липня 2019 р. 
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 Голова ліквідаційної комісії 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ» 

_____________________Т. П. Тарасенко 

 

   

 ______ _______________ 2019 р.  

Фонд  Р-256  

Опис № 1  

Група-комплекс  № 1-597  

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів 

текст граф 
 

При 

мітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Комплекс: Оцінка можливостей 

газотранспортної системи України 

 

     

   

Проєкт: «Збільшення об’ємів та підвищення 

надійності транзиту російського газу 

газотранспортною системою України на період 

до 2030 р.» 

 

     

   Техніко-економічне обґрунтування      

1 1 112893 Технічні та економічні передумови збільшення 

об’ємів та підвищення надійності транзиту 

російського газу газотранспортною системою 

України на період до 2030 р. Том 1 

 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 206 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 112843 Розрахунок схем потоків газу, об’ємів розширення 

та інвестицій в єдиній системі газопостачання 

Росії для забезпечення надходження газу в 

газотранспортну систему України на період до 

2030 р. Том 2 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 72 

  

3 3 112813 Звіт про науково-технічну продукцію «Питання 

надійності та продовження ресурсу магістраль-

них газопроводів. Нормативна база України та 

сучасні підходи». Том 3 

Асоціація 

«Надійність 

машин та 

споруд» 

2004 41 

  

   Проєкт: «Підвищення продуктивності 

газотранспортної системи України» 

   
  

   Техніко-економічне обґрунтування      

4 4 112383 Звіт про «Розробку заходів з оцінки залишкового 

ресурсу та його прогнозу для газотранспортної 

системи» 

МОН України 

Івано-Франків-

ський націо-

нальний технік-

ний універси-

тет нафти і газу 

2003 23 

  

5 5 112634 
 Загальна пояснювальна записка. Том 1 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 39 
  

6 6 112612/1 Звіт про «Оцінку існуючої нормативної бази та 

заходи по її приведенню у відповідність до 

міжнародних стандартів» 

ТОВ НВО 

«ВЕКТОР» 

2004 21 

  

7 7 112633  Звіт про «Оцінку несучої здатності труб з 

урахуванням: різного роду пошкоджень 

(корозійних, механічних тощо); деградації з часом 

фізико-механічних властивостей металу труб. 

Розробка заходів з оцінки залишкового ресурсу та 

його прогнозу для газотранспортної системи» 

ТОВ НВО 

«ВЕКТОР» 

2004 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 8 112634А Техніко-економічні міркування з питання 

комплексної оцінки можливості підвищення 

продуктивності газотранспортної системи України. 

Том 5 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 13 

  

9 9 112698 Звіт про виконану роботу Дрогомирецького М.М. 

згідно трудової угоди від 02.04.2004 року 

ДК 

«Укртрансгаз» 

2004 20 
  

   Проєкт: «Збільшення продуктивності існуючої 

газотранспортної системи  Ужгородського 

напрямку» 

   

  

   Техніко-економічне обґрунтування      

10 10 112939 Техніко-економічні пропозиції по збільшенню 

продуктивності існуючої газопровідної системи 

Ужгородського напрямку. Інформаційний звіт. 

Книга 1 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 55 

  

11 11 113028 Техніко-економічні пропозиції по збільшенню 

продуктивності існуючої газопровідної системи 

Ужгородського напрямку. Продуктивність газової 

системи Ужгородського напрямку. Книга 2 

ВАТ «УКРГАЗ-

ПРОЕКТ» 

2004 82 

  

 
 

 

До опису внесено   

 

11 

 

(одинадцять) 

 

од. зб. 

 (числом)  (словами)  

з №  1 по № 11 у тому числі:  
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Текстових од. зб. 

 

11 

 

(одинадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб.  () 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

Укладач опису     Головний архівіст                                                                                                                                                 М. А.Голик 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

Дата 21.08.2019 

 

 



9 
 

Прийнято на державне зберігання 11 (одинадцять) од. зб. 

 (цифрами)  (словами)  

 
 

Текстових од. зб. 11 (одинадцять) 

 (числом)  (словами) 

Графічних од. зб.  () 

 (числом)  (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№  (-) од. зб. (-) 

 (числом)  (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем                                                                                Ірина КУПАВЦЕВА 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                 Лариса ЯСТРЕБ 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 18.11.2019 р. 

з №  1 по № 11 у тому числі: 
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Аркуш - засвідчувач опису № 1 група-комплекс №1-597 Фонд Р-256 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 (дев’ять) аркушів 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - () () 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - () () 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

Зміни до облікових даних внесено: 

 

Відділ довідкового апарату, обліку документів 

та інформаційних технологій                                           архівістка І категорії  Марина БРОННІКОВА 

 (підпис,                                                        розшифрування підпису) 

 

Дата 26.11.2019 р. 

 


