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Система магістральних нафтопроводів України



Місія ПАТ  «Укртранснафта»

Cприяння ефективній інтеграції України у 

Євразійський енергетичний простір 

шляхом забезпечення надійного 

функціонування та комплексного 

розвитку національної 

нафтотранспортної системи з метою 

посилення енергетичної безпеки України 

та інших європейських країн.
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Система магістральних нафтопроводів України

 Загальна довжина нафтопроводів – 4767 км

 Кількість нафтоперекачувальних станцій – 51 

 11 резервуарних парків об’ємом 1,083 млн. м3

 Пропускна здатність: 

на вході – 114 млн. т /рік;

на виході – 56,3 млн. т /рік.
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ПАТ «Укртранснафта» - національний оператор 

системи магістральних нафтопроводів України

ПАТ «Укртранснафта» - єдиний 

національний оператор, що надає послуги з 

транспортування нафти трубопровідним 

транспортом на нафтопереробні 

підприємства (НПЗ) України та транзиту 

нафти до країн Європи

Філії ПАТ «Укртранснафта» :

 Магістральні нафтопроводи «Дружба»

 Придніпровські магістральні 

нафтопроводи

 Південні магістральні нафтопроводи
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20 18 15 16 15 15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Транзит, млн.т. 

10 7 3 2 2 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

НПЗ України, млн.т.

Система магістральних нафтопроводів України: 

стратегічні виклики

 Надмірна залежність від транзиту російської

нафти

 Системна криза національної нафтопереробної

галузі

 Відсутність цілеспрямованої державної

політики сприяння збереженню та розвитку

нафтотранзитного потенціалу України
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Стратегічні напрями розвитку ПАТ «Укртранснафта»

Модернізація та підвищення надійності 
системи магістральних нафтопроводів України

Удосконалення системи управління Компанією та 
підвищення ефективності її діяльності

Диверсифікація профільного бізнесу Компанії

Збільшення обсягів транспортування нафти 
через диверсифікацію джерел та маршрутів постачання
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ПЕРСПЕКТИВНІ МАРШРУТИ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ДО ЄС 

ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

2 - 5 MTA

альтернативні, незалежні та надійні маршрути 

транспортування нафти в Європу

підвищують рівень енергетичної безпеки як країн-

учасниць проекту, так і ЄС в цілому
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Цільові НПЗ Європи

Mozyr (Belarus)

Slovnaft

(Slovak Republic)

Schwehat (Austria)

Kralupy (Czech Republic) 

Plock (Poland)

Gdansk

(Poland)

Caspian Exporters

Szazhalombatta

(Hungary)

International 

Traders

Middle East 

Exporters
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Строки експлуатації магістральних нафтопроводів

до 10 років 
вкл.
0%

від 10 до 20 
років вкл.

17%

від 20 до 30 
років вкл.

5%

від 30 до 40 
років вкл.

19%від 40 до 50 
років
38%

50 рокiв  і 
бiльше 

21%
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Надійність

Надійність - властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених 
межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність 
виконувати необхідні функції в заданих режимах і в умовах 
застосування, технічного обслуговування, зберігання і 
транспортування.

I – початок експлуатації;

II – стабільна робота;

III – знос.
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Основні заходи для забезпечення надійності 

магістральних нафтопроводів
 моніторинг режимів роботи МН;

 планово-попереджувальні ремонти обладнання МН; 

 обстеження трас МН, у т.ч. постійний нагляд та періодичні обстеження 
дільниць, що проходять у складних гірничо-геологічних умовах;

 внутрішньотрубна діагностика МН і приладові обстеження, ремонт 
виявлених дефектів за результатами ВТД та інших обстежень; 

 комплексні обстеження корозійного стану МН, стану протикорозійного 
захисту та ремонту засобів ЕХЗ;

 ремонт МН із заміною протикорозійної ізоляції або  дільниць  
трубопроводу;

 багатоступеневий контроль якості ремонту МН, у т.ч. із застосуванням 
ВТД до початку гідровипробування змонтованих дільниць МН;

 обстеження і ремонт резервуарів;

 діагностування та ремонт обладнання нафтоперекачувальних станцій;

 зменшення споживання природного газу та підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів;

 підвищення готовності (О)АВП(Б), підготовка кадрів;

 розробка та  впровадження прогресивних нормативних документів;

 науково-технічна діяльність, співробітництво  із провідними 
науковими організаціями
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Обстеження трас МН
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Обстеження дільниць нафтопроводів, що 

проходять в складних гірничо-геологічних 

умовах



Внутрішньотрубна діагностика

лінійної частини МН

З 1993 до 2016 року в ПАТ «Укртранснафта» виконана 

комплексна внутрішньотрубна діагностика 

12 542,6 км лінійної частини МН, що складає 265,8 % довжини 

нафтопроводів в одну нитку.

Отримані результати 

дозволяють своєчасно 

виявити  та усунути дефекти, 

що потребують  ремонту.

Обмеження пропускної 

здатності магістральних 

нафтопроводів за їх 

технічним станом відсутні.
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Комплексне обстеження корозійного 

стану МН

З 2002 до 2016 року у 
ПАТ«Укртранснафта» 
здійснено комплексне корозійне 
обстеження  10 322,1 км лінійної 
частини магістральних 
нафтопроводів, що складає 217% 
протяжності МН в одну нитку.

Отримані результати дозволяють вчасно забезпечити 100% захист 

об’єктів МН із нормативним захисним потенціалом та вчасно виконати 

заміну зовнішньої протикорозійної ізоляції.

На МН ПАТ «Укртранснафта» відсутні порушення герметичності МН, що 

викликані корозійними пошкодженнями
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Ремонт МН із заміною протикорозійної ізоляції або 

дільниць трубопроводу

З 2002 до 2016 року в 

ПАТ«Укртранснафта» 

здійснена заміна 680,3 км 

ділянок нафтопроводів, що 

складає 14% протяжності МН

в одну нитку.

Окрім  поопераційного 

контролю, що здійснюється 

виконавцями робіт, 

ПАТ«Укртранснафта» 

контролює якість ремонту МН

із залученням незалежних 

уповноважених організацій, а 

також спеціалістів служб 

експлуатації нафтопроводів
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Обстеження та ремонт резервуарів
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Діагностування та ремонт обладнання 

нафтоперекачувальних станцій



Зменшення споживання природного газу та 

підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів
 загальна економія за 9 місяців 2016 року в порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 року склала 1491 ГКал, що складає 13%;

 знижена середньомісячна витрата теплової енергії на підігрів нафти на 175 

ГКал при транспортуванні застигаючої нафти нафтопроводом «Долина-

Дрогобич»;

 зменшення використання котельного палива та підвищення ефективності 

теплогенеруючого обладнання (застосування твердопаливних котлів, 

влаштування електричного опалення з акумулюючими ємностями, 

реконструкція парових котелень із заміною пальників на більш ефективні;

 фактичні питомі витрати електроенергії на одиницю виконаної роботи за 

вісім місяців 2016 року в цілому по ПАТ «Укртранснафта» склали 11,925 

кВт*год/тис.т*км (за аналогічний період 2015 року – 13,54 кВт*год/тис.т*км);

 постачання електричної енергії на 7 НПС філії «МН «Дружба» здійснюється 

постачальниками за нерегульованими тарифами за цінами нижчими від  

чинних роздрібних тарифів на 2,5 - 2,9 %, що дозволило заощадити за 9 

місяців 2016 року 5,76 млн. грн.
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Підвищення готовності (О)АВП(Б), підготовка кадрів
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Оснащення новою технікою
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Співробітництво з провідними науковими 

організаціями, розробка та впровадження 

прогресивних нормативних документів

Забезпечення надійної експлуатації магістральних 
нафтопроводів неможливе без співробітництва з 
провідними  науково-дослідними організаціями, 
такими як:

 Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона,

 Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко,

 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенко,

 Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу.



Висновки

1. Виконання вказаного вище комплексу 
заходів, що спрямований на підвищення 
надійності магістральних нафтопроводів 
України, забезпечує їх надійну роботу.

2. Система магістральних нафтопроводів 
України має достатній ресурс для її подальшої 
довготривалої безпечної експлуатації і для 
виконання транзитних поставок нафти  в 
обсягах, передбачених міждержавними  
угодами.
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