
 
  

№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 
Термін 

закінчення теми 
    Госпдоговірна тематика            

Р 1 
Переглядання РД 39-30-295-79 "Руководство по очистке 
магистральных нефтепроводов" ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

1/2016 Карпаш М.О. ПАТ "Укртранснафта" 02.04.2018 

Р 7 
Експериментальні дослідження властивостей дослідних 
зразків бандажів нафтогазопроводів в умовах 
експлуатації 

ІІМ Нафтогазового 
обладнання 7/2018 Копей Б.В. ДП "КБ "Південне" 30.04.2018 

П 8 

Контроль напружено-деформованого стану (НДС) 
трубопроводів обов'язки КС "Тарутине" у процесі 
експлуатації ІІМ 

Зварювання 
конструкцій та 
відновлення 
деталенй машин 

8/2014 Шлапак Л.С. ПАТ Газтранзит 31.12.2014 

Р 9 
Експериментальні дослідження властивостей дослідних 
зразків бандажів нафтогазопроводів в умовах 
експлуатації 

ІІМ Нафтогазового 
обладнання 9/2018 Копей Б.В. УкрНТехнолцентр 30.04.2018 до 

повн.виконання 

П 12 

Провести незалежну науково-технічну експертизу і 
виготовити експертний висновок відповідності виконання 
робіт по спорудженні свердловини, діючим нормативам і 
технологіям 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 12/2017 Чудик І.І. ТОВ "Нафтогазрембуд-1" до повн.виконання 

П 15 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки та 
транспортування на Бистрицькому газовому родовищі на 
2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

15/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Західнадрасервіс" 31.03.2018 до 
повн.виконання 

П 19 

Проведення енергоаудиту котельні комунального 
підприємства Коломийської міської ради 
"Коломиятеплосервіс", що розташована за адресою: вул. 
Костомарова, 5, м. Коломия 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

19/2018 Рибіцький І.В. 
Головне управління 
національної поліції в Івано-
Франківській області 

до повн.виконання 

П 20 

Проведення енергоаудиту котельні комунального 
підприємства Коломийської міської ради 
"Коломиятеплосервіс", що розташована за адресою: вул. 
Леонтовича, 14-а, м. Коломия 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

20/2018 Рибіцький І.В. 
Головне управління 
національної поліції в Івано-
Франківській області 

до повн.виконання 

П 21 

Порядок обліку сировини та готової продукції при 
підготовці та вилученні зріджених вуглеводнів з 
ШФЛВ/КГЛВ сторонніх організацій  в СП "Полтавська 
газонафтова компанія" ТЗ 1/01/2018-1 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

21/2018 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 
газонафтова компанія" 

31.03.2018 до 
повн.виконання 

П 24 

Проведення енергетичного аудиту магістральних та 
розподільчих теплових мереж у відповідності до 
технічного завдання "Проведення енергоаудиту теплових 
мереж" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

24/2017 Рибіцький І.В. 
ДМП "Івано-
Франківськтеплокомуненерг
о" 

31.12.2017 до 
повн.виконання 

Р 25 
Розроблення проекту національного нормативного 
документа, гармонізованого з міжнародним ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

25/2017 Карпаш М.О. ПАТ "Завод обважнювачів" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

Р 26 
Розроблення діагностичного забезпечення (методичної та 
нормативної бази) технічного стану системи автоматики 
на об'єктах філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" 

ІІТ 
Інформаційно-
телекомунікаційних 
технологій та систем 

26/2017 Заміховський Л.М. АТ "Укртрансгаз" 31.12.2018 до 
повн.виконання 

Р 28 Розроблення і обгрунтування конструкції двоопорного 
різьбового з'єднання обважнених бурильних труб 

ІАБТ Будівельної механіки 28/2017 Артим В.І. ДП "Завод ОБ та ВТ" 30.04.2018 до 
повн.виконання 

П 30 Спостереження осідань будівель та споруд блоків №3,4 
та об'єктів відкритого розподільчого пристрою 750 кВ 

ІЕІ Інженерної геодезії 30/2017 Бурак К.О. ВП "Рівненська АЕС" 30.03.2018 

П 38 

Визначення нормативів технологічних втрат і витрат 
нафти, газу і конденсату в процесі збору, підготовки та 
транспортування для ТОВ "Рожнятівнафта" на 2017 рік ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

38/2016 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 45 Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, ІНГІ Розробки та 

експлуатації 45/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "ГОРИЗОНТИ" 30.03.2018 до 
повн.виконання 
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закінчення теми 

підготовки та транспортування на Гірському родовищі на 
2018 рік 

нафтових і газових 
родовищ 

Р 48 

Дослідження та розробка в галузі біологічних наук 
(«Формування переліку екосистем, які забезпечують 
основні екосистемні послуги, включаючи послуги, 
пов’язані з водою, та розроблення рекомендацій щодо їх 
відновлення та збереження (перший етап)») 

ІЕІ Землевпорядкуванн
я та кадастру 

48/2018 Приходько М.М. Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

28.12.2018 

П 49 

Перевіряння Переліку чинних нормативних документів з 
проектування, будівництва, експлуатації та ремонту 
об'єктів магістральних нафтопроводів, що 
використовуються у ПАТ "Укртранснафта" станом на 
01.01.2018  

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

49/2018 Карпаш М.О. ПАТ "Укртранснафта" 31.12.2018 до 
повн.виконання 

П 50 

Послуги з обгрунтування визначення нормативів 
технологічних втрат і витрат нафти, газу і конденсату в 
процесі збору, підготовки та транспортування для 
структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

50/2017 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 51 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Північнозарічнянському 
родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

51/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Трубопласт" 31.12.2018 до 
повн.виконання 

П 52 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Старо-
Богородчанському родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

52/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Укрнафтогазінвест" 31.12.2018 до 
повн.виконання 

Р 53 

Розроблення методом перекладу та прийняття 501 
проекту національних нормативних документів, 
гармонізованих з міжнародними та європейськими 
(Стандарт ЄС-6) згідно з Програмою робіт з національної 
стандартизації на 2018 рік 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

53/2018 Карпаш М.О. ДП "УкрНДНЦ" 31.12.2018р. до 
повн.виконання 

Р 58 

Розробка єдиного класифікатора видів робіт, які 
виконуються при технічному обслуговуванні та ремонту 
основних засобів ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", з врахуванням 
технічних вимог щодо експлуатації та стандартів 
бухгалтерського обліку 

ІЕУНК Фінансів 58/2017 Гораль Л.Т. АТ "Укртрансгаз" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

П 59 
Проведення науково-технічної експертизи з визначення 
причин виникнення ускладнень під час буріння 
свердловини №25 Семиринківського ГКР 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 59/2018 Чудик І.І. ТОВ "Сервіс Ойл" до повн.виконання 

П 60 

Підготовка звіту "Оцінка впливу на довкілля будівництва 
малої ГЕС №1 дериваційного типу на річці Шопурка в 
межах населеного пункту селища Великий Бичків, 
Рахівського району Закарпатської області" та його 
технічний супровід 

ІЕІ Екології 60/2018 Адаменко Я.О. ТзОВ "Енергія гір плюс" 31.03.2019 

П 61 

Підготовка звіту "Оцінка впливу на довкілля будівництва 
малої ГЕС №2 дериваційного типу на річці Шопурка в 
межах населеного пункту селища Великий Бичків, 
Рахівського району Закарпатської області" та його 
технічний супровід 

ІАБТ Туризму 61/2018 Архипова Л.М. ТзОВ "Енергія гір плюс" 31.03.2019 

П 62 

Підготовка звіту по оцінці впливу на довкілля 
господарської діяльності з видобутку корисних копалин на 
родовищах НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 
для продовження строку дії спеціального дозволу з 
видобутку корисних копалин на Бориславському родовищі 
у відповідності до Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля" та забезпечити технічний супровід до 
отримання висновку 

ІЕІ Екології 62/2018 Адаменко Я.О. НГВУ "Бориславнафтогаз" 30.12.2018 
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П 63 

Підготовки звіту з "Оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" для 
продовження дії спеціального дозволу з видобутку 
корисних копалин на Рожнятівському родовищі" 

ІЕІ Екології 63/2018 Адаменко Я.О. НГВУ "Долинанафтогаз" 30.06.2018 

Р 66 Експериментальні дослідження властивостей дослідних 
зразків насосних штанг після відновлення ІІМ Нафтогазового 

обладнання 66/2017 Копей Б.В. ТзОВ ТАКТ 31.10.2017 

П 70 
Науково-технічна експертиза Техніко-економічних 
розрахунків (ТЕР) варіантів подальшого використання 
компресорних станцій УМГ "Львівтрансгаз" 

ІЕУНК Фінансів 70/2018 Гораль Л.Т. ТОВ "ДІПРОГАЗ" 10.04.2018 

П 77 Спостереження осідань будівель та споруд блоків №3,4 
та об'єктів відкритого розподільчого пристрою 750 кВ 

ІЕІ Інженерної геодезії 77/2018 Бурак К.О. ВП "Рівненська АЕС" 31.12.2018 

П 78 
Розроблення енергетичного паспорта будівлі (об'єкту) 
Виноградської ЗОШ І-ІІІ ст. в селі Виноград 
Городенківського району Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

78/2018 Рибіцький І.В. Виноградська сільська рада 31.12.2018 

П 79 
Розроблення енергетичного паспорта будівлі школи 
корпусу №1 Острівецького НВК Городенківського району 
Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

79/2018 Рибіцький І.В. Острівецька сільська рада 
Городенківського району  26.12.2018 

П 80 Послуги з геодезичного контролю підкранових колій 
вантажопідіймального обладнання 

ІЕІ Інженерної геодезії 80/2018 Бурак К.О. ВП "Рівненська АЕС" 31.12.2018 

Р 82 
Розроблення плану дій сталого енергетичного розвитку м. 
Тлумача ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

82/2016 Карпаш М.О. Тлумацька міська рада 31.12.2016 

Р 85 

Послуги щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері інших 
природничих наук (Енергетичні та супутні послуги) 
(Послуги з енергоаудиту, моніторингу та аналізу 
енергоспоживання, визначення показників 
енергоефективності, розробка пропозицій щодо 
енергозбереження для об'єктів ПАТ "Укртрансгаз" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

85/2016 Карпаш М.О. УМГ "Прикарпаттрансгаз" 31.12.2017 

Р 89 
Впровадження економічного механізму забезпечення 
охорони навколишнього середовища в Івано-Франківській 
області в умовах фінансової децентралізації 

ІЕУНК Фінансів 89/2017 Гораль Л.Т. 
Управління екології та 
природних ресурсів Івано-
Франківської ОДА 

31.12.2017 до 
повн. виконання 

Р 91 

Методика обліку вуглеводневої продукції видобувних 
свердловин ПрАТ "Нафтогазвидобування" 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

91/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

31.12.2019 до 
повн. виконання 

П 93 

Дослідження інженерно-геологічних властивостей 
бентонітових глин 

ІЕІ 

Зварювання 
конструкцій та 
відновлення 
деталенй машин 

93/2018 Шлапак Л.С. ПрАТ "Укргазбуд" 20.06.2018 до 
повн.виконання 

П 99 

Підготовка звіту з "Оцінка впливу на довкілля геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-
промислову розробку родовищ, з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовищ) на Чеканській площі (Дружківська, Південно-
Чорногузька структури) Івано-Франківської та 
Чернівецької областей" 

ІЕІ Екології 99/2018 Адаменко Я.О. ПрАТ "Газінвест" 30.06.2018 

Р 100 

Розробка нормативної, експлуатаційної, технічної та 
метрологічної документації, метрологічний супровід і 
авторський нагляд при реконструкції поршневої 
витратовимірювальної установки РПДУ-41пг 

ЕІ 

Методів і приладів 
контролю якості та 
сертифікації 
продукції 

100/2015 Середюк О.Є. ПАТ "Дніпрогаз" до повн.виконання 

Р 105 
Розроблення, виготовлення і впровадження конструкцій 
муфт для усунення витоків газу на газопроводах 
діаметром 500 мм під тиском 

ІЕІ Екології 105/2009 Ногач М.М. Богородчанське ЛВУМГ 30.06.2010 до 
повн.виконання 
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П 108 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу та 
газового конденсату під час їх видобування, підготовки та 
транспортування на Васищівському газоконденсатному 
родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

108/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО 
ПРОДУКТ" 

15.09.2017 до 
повн.виконання 

П 111 
Проведення енергоаудит котельні Богородчанської ЦРЛ 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

111/2015 Цих В.С. УМВС України в Івано-
Франківській обл. 

за згодою сторін 

П 124 

Підготовка звіту з "Оцінка впливу на довкілля геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-
промислову розробку родовищ, з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовищ) на Ключівській площі (Південно-Яблунівська, 
Хімчинська структури) Івано-Франківської області" 

ІЕІ Екології 124/2018 Адаменко Я.О. ПрАТ "Газінвест" 30.06.2018 

П 127 

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки проектованої 
автомобільної дороги в межах земель Модрицької 
сільської ради геофізичним методом вертикального 
електричного зондування (передпроектні роботи) 

ІГГ 
Геотехногенної 
безпеки та 
геоінформатики 

127/2018 Кузьменко Е.Д. 
ТОВ "СІНК плюс 
міжнародна інжинірінгова і 
консалтингова фірма" 

10.05.2018 до 
повн.виконання 

П 129 

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки проектованої 
автомобільної дороги в межах земель Модрицької 
сільської ради геофізичним методом вертикального 
електричного зондування (робочий проект) 

ІГГ 
Геотехногенної 
безпеки та 
геоінформатики 

129/2018 Кузьменко Е.Д. 
ТОВ "СІНК плюс 
міжнародна інжинірінгова і 
консалтингова фірма" 

31.05.2018 до 
повн.виконання  

П 134 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Південно-
Берестівському, Берестівському та Різниківському 
родовищах на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

134/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 
союз" 

25.09.2017 до 
повн.виконання 

П 136 

Розроблення енергетичного паспорта будівлі (об'єкту) 
навчального корпусу ДНЗ "Коломийський ПЛСП" по вул. 
Б. Хмельницького, 88, м. Івано-Франківськ, Івано-
Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

136/2018 Рибіцький І.В. БФ "Турбота + БО" 26.12.2018 

П 137 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Макарцівському 
газоконденсатному родовищі на 2018 рік ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

137/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 
союз" 

25.09.2017 до 
повн.виконання 

Р 141 

Провести інженерні, геофізичні та екологічні дослідження 
для розробки ПКД з ліквідації джерел забруднення 
підземних вод та рекультивації на території колишнього 
Калуського калійного виробництва 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 141/2018 Чудик І.І. ТОВ "Інститут 

"ГІРХІМПРОМ" 
30.11.2018 до 
повн.виконання 

Р 144 

Розроблення та прийняття методом перекладу 441 
національних стандартів, гармонізованих з міжнародними 
європейськими (Стандарт НС-3) згідно з Програмою робіт 
з національної стандартизації на 2017 рік 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

144/2017 Карпаш М.О. ДП "УкрНДНЦ" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

П 147 
Проведення енергетичного аудиту багатоквартирного 
будинку по вул. Січових Стрільців, 15, м. Калуш Івано-
Франківської обл. 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

147/2018 Рибіцький І.В. Виконавчий комітет 
Калуської міської ради 

до повн.виконання 

П 152 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу в 
процесі видобування, збору, підготовки і транспортування 
на промислових об'єктах ПП "Нордік" на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

152/2017 Кондрат О.Р. ПП "Нордік" 30.09.2017 до 
повн.виконання 

П 156 

Розроблення енергетичних паспортів будівель (об'єктів): - 
Надорожнянського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. ДНЗ); - Клубу с. 
Надорожна; - Братишівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. ДНЗ); - 
Остринської ЗОШ І-ІІ ст.; - Тлумацької ЗОШ І-ІІ ст.; - 
Тлумацького ДНЗ "Дюймовочка" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

156/2017 Рибіцький І.В. 
Тлумацька міська рада 
об'єднаної територіальної 
громади 

26.12.2017 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 165 
Послуги з розроблення, погодження та реєстрації ТУ 
"Станції газорозподільні автоматизовані типу АГРС" ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

165/2016 Карпаш М.О. ПАТ "Дрогобицький 
машинобудівний завод" 

31.12.2016  до 
повн.виконання 

П 166 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Білоусівському НГКР та 
Чорнухинському ГКР на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

166/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Арабський 
енергетичний альянс юей" 

22.09.2017 до 
повн.виконання 

П 167 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки та 
транспортування на Крехівському газовому родовищі на 
2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

167/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Західнадрасервіс" 30.09.2017 до 
повн.виконання 

П 169 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу та 
газового конденсату під час їх видобування, підготовки та 
транспортування на Мехедівсько-Голотовщинському 
НГКР та Свиридівському ГКР на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

169/2018 Кондрат О.Р. 
Представництво "Регал 
Петролеум Корпорейшн 
Лімітед" 

03.09.2018 до 
повн.виконання 

П 176 
Проведення енергоаудиту котельні Галицької ЦРЛ 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

176/2015 Цих В.С. УМВС України в Івано-
Франківській обл. 

за згодою сторін 

Р 179 

Переглядання будівельних норм: ВБН В.3.1-00013741-
06:2006 "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. 
Капітальний ремонт", ВБН В.3.1-00013741-09:2008 
"Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального 
ремонту лінійної частини діаметром від 530мм до 1220мм 
із заміною ізоляції без підняття трубопроводу", ВБН В.3.1-
00013741-10:2008 "Магістральні нафтопроводи. Лінійна 
частина. Методи ремонту ділянок нафтопроводу на 
заболоченій місцевості" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

179/2015 Карпаш М.О. 
ПАТ "Укртранснафта" Філія 
"Придніпровські 
магістральні нафтопроводи" 

30.06.2018 

П 181 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Луценківському 
газоконденсатному родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

181/2017 Кондрат О.Р. ПрАТ "Природні ресурси" 25.09.2017 до 
повн.виконання 

Р 185 

Послуги щодо наукового дослідження та 
експериментального розробляння у сфері техніки та 
технологій, крім біотехнологій (Проектування та 
виконання НДДКР (Розробляння СОУ "Метрологія. 
Природний газ. Визначення нижчої теплоти згорання 
кореляційним методом")) 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

185/2016 Яворський А.В. АТ "Укртрансгаз" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

Р 186 

Послуги щодо наукового дослідження та 
експериментального розробляння у сфері техніки та 
технологій, крім біотехнологій (Проектування та 
виконання НДДКР) (Виготовлення та промислова 
апробація портативного приладу експрес контролю 
теплоти згорання природного газу) 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

186/2016 Рибіцький І.В. АТ "Укртрансгаз" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

П 188 

Розроблення енергетичного паспорта будівлі 
Станьківської ЗОШ І-ІІ ступенів Верхнянської сільської 
ради об'єднаної територіальної громади Калуського 
району Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

188/2018 Рибіцький І.В. Відділ освіти Верхнянської 
сільської ради 

31.12.2018 

П 190 
Розроблення енергетичного паспорта будівлі 
Верхнянського ДНЗ я/с "Колобок" Калуського району 
Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

190/2018 Рибіцький І.В. Відділ освіти Верхнянської 
сільської ради 

31.12.2018 

П 203 

Розроблення енергетичного паспорта приміщення: 
відділення (екстреної) невідкладної медичної допомоги з 
травмпунктом Рожнятівської ЦРЛ Рожнятівського району 
Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

203/2018 Рибіцький І.В. Відділ освіти Верхнянської 
сільської ради 

26.12.2018 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 205 Послуги з геодезичного контролю підкранових колій 
вантажопідіймального обладнання ІЕІ Інженерної геодезії 205/2017 Бурак К.О. ВП "Рівненська АЕС" 31.01.2018 

П 206 

Побудова цифрових моделей основних геологічних та 
гідрогеологічних елементів, узгодження їх із напруженим 
станом гірських порід у межах стволів "Західний" і 
"Східний" та зони збійки рудників №1 і №2 

ІГГ 
Геотехногенної 
безпеки та 
геоінформатики 

206/2017 Кузьменко Е.Д. 
ПАТ "Стебницьке гірничо-
хімічне підприємство 
"ПОЛІМІНЕРАЛ" 

31.03.2018 до 
повн.виконання 

П 207 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі видобування, 
підготовки до транспортування та транспортування на 
УППНГ Сахалінського НГКР на 2018 рік  

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

207/2017 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 
"УКРНАФТОБУРІННЯ" 

26.09.2017 до 
повн.виконання 

П 208 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Дебеславецькому газовому родовищі  

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

208/2017 Кондрат О.Р. СП "Дельта" 26.09.2017до 
повн.виконання 

П 209 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Черемхівсько-Струпківському газовому родовищі  

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

209/2017 Кондрат О.Р. СП "Дельта" 26.09.2017до 
повн.виконання 

П 210 

Розроблення енергетичних паспортів будівель (об'єкту): - 
Приміщення адмінбудинку в с. Гринівці Тлумацької міської 
ради об'єднаної територіальної громади; - Амбулаторії 
ЗПСМ с. Бортники Тлумацької МР ОТГ; - Клуб с. Пужники 
Тлумацької МР ОТГ 

ІНГІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

210/2017 Рибіцький І.В. 
Тлумацька міська рада 
об'єднаної територіальної 
громади 

26.12.2017 

П 211 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Денисівському 
газоконденсатному родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

211/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "КАДЕ-РЕСУРС" 26.09.2017 до 
повн.виконання 

П 212 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на УКПГ Сахалінського 
нафтогазоконденсатного родовища на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

212/2017 Кондрат О.Р. ПрАТ "ДЕВОН" 29.09.2017 до 
повн.виконання 

П  213 

Послуги з обгрунтування визначення нормативів 
технологічних втрат і витрат нафти, газу і конденсату в 
процесі збору, підготовки та транспортування для СП 
"УКРПАКРПАТОЙЛ ЛТД" на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

213/2017 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 214 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Макіївському 
газоконденсатному родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

214/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 28.09.2017 до 
повн.виконання 

П 215 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Ольгівському 
газоконденсатному родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

215/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 28.09.2017 до 
повн.виконання 

П 218 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат газового конденсату та природного 
газу в процесі видобування, збору, підготовки та 
транспортування для Пролетарського родовища ТОВ 
"Перша Українська газонафтова компанія" на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

218/2017 Кондрат Р.М. ТОВ "Перша Українська 
газонафтова компанія" 

до повн.виконання 

П 219 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Північно-
Зарічнянському родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

219/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Трубопласт" 31.12.2017 до 
повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 220 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Старо-
Богородчанському родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

220/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Укрнафтогазінвест" 31.12.2017 до 
повн.виконання 

П  222 

Провести незалежну науково-технічну експертизу і 
виготовити експертний висновок щодо відповідності 
комплексу робіт по спорудженні розвідувальної 
свердловини №26 Ольгівського ГКР та пошукової 
свердловини №23 Макеєвського ГКР Робочим проектам 
на спорудження вказаних свердловин 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 222/2017 Чудик І.І. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 30.04.2018 

П 223 
Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на 
PN до 10 Мпа. Типи, основні параметри та розміри. 
Розроблення зміни №1 до ДСТУ 4616:2006 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

223/2017 Карпаш М.О. ТОВ "Торговий дім "ПРОМ-
ЮА ГРУП" 

31.12.2018 до 
повн.виконання 

П 224 

Оцінка сучасного стану та прогнозування розвитку 
деформації грунту на ділянці проходження магістрального 
газопроводу в зоні впливу шахтного поля "Хотінь" рудника 
"Калуш" 

ІГГ 
Геотехногенної 
безпеки та 
геоінформатики 

224/2017 Кузьменко Е.Д. УМГ "Прикарпаттрансгаз" 31.12.2018 

П 226 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Стрілковому газовому родовищі на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

226/2017 Кондрат О.Р. ПАТ "ДАТ 
"Чорноморнафтогаз" 

01.06.2018 до 
повн. виконання 

П 227 
Обстеження приповерхневого середовища свердловин 
№1-Домбровська, №7-Домбровська Домбровської площі 
газогеохімічними методами 

ІГГ Економічної геології 227/2018 Омельченко В.Г. ТОВ "Трубопласт" 
Домбровська 

до повн. 
виконання 

П 229 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки та 
транспортування на Скоробогатьківському родовищі на 
2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

229/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "НАДРА-ГЕОІНВЕСТ" до повн.виконання 

П 230 

Надання експертного заключення щодо результатів 
попередніх розрахунків переробки конденсату газового 
легких вуглеводнів (КГЛВ) на УППНГ Ігнатівського 
родовища 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

230/2017 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 
газонафтова компанія" 

до повн.виконання 

П 231 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу в процесі 
видобування, збору, підготовки та транспортування для 
південної частини Кадобнянського родовища на 2018 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

231/2017 Кондрат Р.М. ТОВ "МАККОМ-ГРУП" до повн.виконання 

П 233 
Обстеження приповерхневого середовища свердловини 
№2-Зарічянська та свердловини №3-Північнозарічянська 
Північнозарічянської площі газогеохімічними методами 

ІГГ Економічної геології 233/2018 Омельченко В.Г. ТОВ "Трубопласт" 
Зарічянська 

до повн. 
виконання 

П 234 

Розроблення енергетичних паспортів будівель 
Печеніжинської ЗОШ І-ІІІ ст., Рунгурського НВК, 
Княждвірського НВК Печеніжинської ОТГ Коломийського 
району Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

234/2017 Рибіцький І.В. Печеніжинська селищна 
рада 

26.12.2017 

П 235 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на УПГ-2 Сахалінського 
родовища на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

235/2017 Кондрат О.Р. ТОВ "Сахалінське" 17.09.2018 до 
повн.виконання 

П 236 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Денисівському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

236/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "КАДЕ-РЕСУРС" 17.09.2018 до 
повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 237 

Розроблення енергетичного паспорта будівлі (об'єкту) 
"Капітальний ремонт (Впровадження заходів з 
енергозбереження) в Залуквянській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І 
Блажкевич с. Залуква Галицького району Івано-
Франківської області"  

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

237/2018 Рибіцький І.В. 
Департамент будівництва, 
ЖКГ, МА Івано-Франківської 
ОДА 

26.12.2018 

П 238 
Розроблення енергетичного паспорта будівлі (об'єкту) 
філії Спаського ліцею та клубу в селі Підсухи 
Рожнятівського району Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

238/2018 Рибіцький І.В. Спаська сільська рада ОТГ 31.12.2018 

П 239 
Розроблення енергетичних паспортів будівель (об'єкту) : 
будинок культури в с. Космач; - Дитячий садок 
"Гуцулочка"; - ІІ-й корпус адмінбудівлі. 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

239/2018 Рибіцький І.В. Космацька сільська рада 26.12.2018 

П 240 
Розроблення енергетичного паспорта будівлі (об'єкту) 
Космацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Косівського району, Івано-Франківської області 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

240/2018 Рибіцький І.В. Космацька сільська рада 26.12.2018 

П 241 

Розроблення енергетичних паспортів будівель (об'єктів) 
Прокуравської ЗОШ І-ІІ ступенів (корпус 1 та корпус 2) в 
рамках проекту "Капітальний ремонт Прокуравської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Космацької сільської ради ОТГ Косівського 
району Івано-Франківської області (корпус 1 та корпус 2)" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

241/2018 Рибіцький І.В. Космацька сільська рада 26.12.2018 

П 242 
Розроблення енергетичного паспорта Народного Дому в 
с. Збора Калуського району Івано-Франківської області ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

242/2018 Рибіцький І.В. Верхнянська сільська рада 26.12.2018 

П 243 
Розроблення енергетичного паспорта адмінприміщення в 
с. Завадка Калуського району Івано-Франківської області ЕІ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

243/2018 Рибіцький І.В. Верхнянська сільська рада 26.12.2018 

Р 244 

Розроблення та прийняття методом перекладу 271 
національного стандарту, гармонізованого з 
міжнародними та європейськими (Стандарт НС-4) згідно з 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 
рік 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

244/2018 Карпаш М.О. ДП "УкрНДНЦ" 31.12.2018 

Р 245 

Розроблення та прийняття методом перекладу 271 
національного стандарту, гармонізованого з 
міжнародними та європейськими (Стандарт НС-4) згідно з 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 
рік 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

245/2018 Карпаш М.О. ДП "УкрНДНЦ" 31.12.2018 

П 246 
Розроблення ТУ "Станції газорозподільні автоматизовані 
типу БК-АГРС" ІНГІ 

Транспорту та 
зберігання нафти і 
газу 

246/2018 Пилипів Л.Д. ПАТ "Дрогобицький 
машинобудівний завод" 

31.12.2018 

П 247 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу та 
газового конденсату під час їх видобування, підготовки та 
транспортування на Островерхівському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

247/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ 
"УКРГАЗВИДОБУТОК" 

21.09.2018 до 
повн.виконання 

П 248 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу та 
газового конденсату під час їх видобування, підготовки та 
транспортування на Васищівському газоконденсатному 
родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

248/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО 
ПРОДУКТ" 

21.09.2018 до 
повн.виконання 

П 249 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Дебеславецькому газовому родовищі 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

249/2018 Кондрат О.Р. СП "Дельта" 26.09.2018 до 
повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 250 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Черемхівсько-Струпківському газовому родовищі 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

250/2018 Кондрат О.Р. СП "Дельта" 26.09.2018 до 
повн.виконання 

П 251 

Визначення нормативних втрат і виробничо-технологічних 
витрат природного газу та газового конденсату в процесі 
збирання, підготовляння та транспортування на 
Семиренківському та Мачухському газоконденсатних 
родовищах на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

251/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

18.09.2018 до 
повн.виконання 

П 252 

Визначення нормативних втрат і виробничо-технологічних 
витрат природного газу, нафти та газового конденсату під 
час їх видобування, підготовки та транспортування на 
промислових об'єктах СП "Полтавська газонафтова 
компанія" на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

252/2018 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 
газонафтова компанія" 

18.09.2018 до 
повн.виконання 

П 253 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Південно-
Берестівському, Берестівському та Різниківському 
родовищах на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

253/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 
союз" 

25.09.2018 до 
повн.виконання 

П 254 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Макарцівському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

254/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 
союз" 

25.09.2018 до 
повн.виконання 

П 255 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Луценківському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

255/2018 Кондрат О.Р. ПаАТ "Природні ресурси" 25.09.2018 до 
повн.виконання 

П 256 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі видобування, 
підготовки до транспортування та транспортування на 
УППНГ Сахалінського НГКР на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

256/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 
'Укрнафтобуріння" 

26.09.2018 до 
повн.виконання 

П 257 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на УКПГ Сахалінського 
нафтогазоконденсатного родовища на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

257/2018 Кондрат О.Р. Полтавська філія ПрАТ 
"ДЕВОН" 

30.09.2018 до 
повн.виконання 

П 259 
Проведення науково-технічної експертизи з визначення 
причин виникнення ускладнень під час буріння 
свердловини №43 Семиренківського ГКР 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 259/2018 Чудик І.І. ТОВ "Сервіс Ойл" до повн.виконання 

П 260 Експертиза кошторису проектно-кошторисної документації 
(ПКД) на буріння свердловини №5 Ярмаківська ІЕУНК Фінансів 260/2018 Гораль Л.Т. ТОВ "НАВІГАТОР 

КОМПЛЕКТ" 
30.08.2018 до 
повн.виконання 

П 261 
Дослідження композиційних тампонажних сумішей для 
первинного та повторного цементування свердловин на 
відповідність ДСТУ, ТУ (вхідний контроль якості) 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

261/2018 Чудик І.І. ТзОВ "Енерго Композит" до повн.виконання 

П 262 
Дослідження композиційних тампонажних сумішей для 
первинного та повторного цементування свердловин та 
підбір рецептури для цементування обсадної колони 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

262/2018 Чудик І.І. ТзОВ "Енерго Композит" до повн.виконання 

П 263 Проведення дослідження карбонату кальцію-мармурової 
крихти (трьох зразків) 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

263/2018 Чудик І.І. ТзОВ "Енергетично-
промислова компанія" 

до повн.виконання 

П 264 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Білоусівському НГКР та 
Чорнухинському ГКР на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

264/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "Арабський 
енергетичний альянс юей" 

24.09.2018 до 
повн.виконання 

П 267 

Підготовка звіту з "Оцінки впливу на довкілля планової 
діяльності ТДВ "Рогатинпісок" для продовження дії 
спеціального дозволу з видобутку корисного копалин на 
Стратинському родовищі піску" 

ІЕІ Екології 267/2018 Адаменко Я.О. ТОВ "Рогатинпісок" 30.10.2018 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 268 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Макіївському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

268/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 24.12.2018 до 
повн.виконання 

П 269 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Ольгівському 
газоконденсатному родовищі на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

269/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 24.12.2018 до 
повн.виконання 

П 270 

Аналіз геолого-геофізичних матеріалів та підготовка 
підрахункових параметрів за даними ГДС, ГЕО запасів 
вуглеводнів та ТЕО коефіцієнта вилучення вуглеводнів 
Личківського НГКР із захистом в ДКЗ України 

ІГГ 
Геології та розвідки 
нафтових і газових 
родовищ 

270/2018 Ярема А.В. 
ГПУ 
"Шебелинкагазвидобування
" 

30.09.2019 до 
повн.виконання 

П 271 

Розрахунок нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат нафти, природного газу та газового 
конденсату під час їх видобування, підготовки до 
транспортування та транспортування для 
нафтопромисловових об'єктів ПАТ "Укрнафта" на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

271/2018 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 272 

Розрахунок нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат нафти, природного газу та газового 
конденсату під час їх видобування, підготовки до 
транспортування та транспортування для 
нафтопромисловових об'єктів СП "Бориславська нафтова 
компанія" на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

272/2018 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 273 

Розрахунок нормативних втрат і виробничо-технологічних 
витрат нафти, природного газу та газового конденсату під 
час їх видобування, підготовки до транспортування та 
транспортування для нафтопромисловових об'єктів СП 
"Укркарпатойл ЛТД" на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

273/2018 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн.виконання 

П 274 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки та 
транспортування на південній ділянці Скоробогатівського 
НГКР і Селюхівського НР на 2019 рік 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

274/2018 Кондрат О.Р. ТОВ "НАДРА-ГЕОІНВЕСТ" до повн.виконання 

П 275 
Виконання лабораторних досліджень тампонажних 
розчинів в межах атестації лабораторії відповідно до 
програми робіт 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

275/2018 Чудик І.І. ДП "АРТЕМСІЛЬ" 31.12.2018 

П 277 

Науково-технічна експертиза техніко-економічного 
обгрунтування доцільності виведення з експлуатації 
"Обладнання ГРС №1 м. Чернігів" інв. № 
13260020942002000097, яке використовується в 
Чернігівському ЛВУМГ і обліковується на балансі філії 
"УМГ "Київтрансгаз" 

ІЕУНК Фінансів 277/2018 Гораль Л.Т. УМГ "Київтрансгаз" 15.03.2019 

П 278 

Науково-технічна експертиза техніко-економічного 
обгрунтування доцільності виведення з експлуатації 
"Газорозподільна станція, вул. 1-го Травня, м. Чернігів, 
14034, розмір земельної ділянки 1101 кв.м., площа 
забудови 58,48 кв.м., заг", інв. №13260020931000200098, 
яке використовується в Чернігівському ЛВУМГ і 
обліковується на балансі філії "УМГ "Київтрансгаз" 

ІЕУНК Фінансів 278/2018 Гораль Л.Т. УМГ "Київтрансгаз" 15.03.2019 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 279 

Науково-технічна експертиза техніко-економічного 
обгрунтування доцільності виведення з експлуатації 
"Газопровід-відвід до ГРС-1 м. Чернігів" Ду150 км 00,0 - км 
33,416 на км 184,011 МГ "Київ-Брянськ" (Чернігівське 
ЛВУМГ)" інв.№ 17460020932002050715, який 
використовується в Чернігівському ЛВУМГ і обліковується 
на балансі філії "Оператор газотранспортної системи 
України" 

ІЕУНК Фінансів 279/2018 Гораль Л.Т. УМГ "Київтрансгаз" 15.03.2019 

П 280 

Геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи 
методом природного імпульсного електромагнітного поля 
Землі для виявлення карстів та карстонебезпечних 
процесів для здійснення "Моніторингових досліджень в 
межах території гірничого відводу шахтних полів рудника 
№2 Стебницького калійного родовища та прилеглих 
територій" 

ІГГ 
Геотехногенної 
безпеки та 
геоінформатики 

280/2018 Кузьменко Е.Д. Карпатське відділення 
Інституту геофізики 

26.12.2018 до 
повн.виконання 

П 281 Будівництво полігону по захороненню промислових та 
будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта) 

ІАБЕ Геодезії та 
землеустрою 

281/2018 Бурак К.О. ДП "КІІВД "Енергопроект" 30.06.2019 

П 282 Будівництво вулиць мікрорайону "Північний - 2,3" та 
"Північно-Східний" (№1а,№9, №10, №12, №13) в м. Вараш 

ІАБЕ Геодезії та 
землеустрою 

282/2018 Бурак К.О. ДП "КІІВД "Енергопроект" 30.06.2019 

П 283 
Проведення науково-технічних експертиз з визначення 
причин виникнення ускладнень під час буріння 
свердловини №43 Семиренківського ГКР 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

283/2018 Чудик І.І. ТзОВ "Сервіс Ойл" 31.12.2019 

П 284 

Формування моніторингового кадастру викидів на 
території Івано-Франківської міської ради станом на 01 
січня 2018 року та підготовку пропозицій щодо внесення 
змін до Програми сталого енергетичного розвитку м. 
Івано-Франківська на період до 2020 р. 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

284/2018 Карпаш М.О. 

Управління економічного та 
інтеграційного розвитку 
виконавчогокомітету міської 
ради 

31.12.2018 

П 285 

Розроблення енергетичного сертифіката на 
адміністративно-офісні та лабораторні приміщення Івано-
Франківського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС в м.Івано-Франківську вул. 
Національної гвардії, 14 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

285/2018 Рибіцький І.В. 
Івано-Франківський НД 
експертно-криміналістичний 
центр МВС 

31.12.2018 до 
повн.виконання 

П 286 
Науково-технічне дослідження точності вимірювання 
витрати газу на ГРП ІНГІ 

Транспорту та 
зберігання нафти і 
газу 

286/2018 Пилипів Л.Д. ТзОВ "Радехівський цукор"  31.12.2018 

П 287 
Розроблення техніко-економічного обгрунтування 
"Відновлення вузькоколійної залізниці від селища Брошнів 
- Осада до села Осмолода Рожнятівського району" 

ІЕУНК Фінансів 287/2018 Гораль Л.Т. Рожнятівська РДА  31.12.2019 

П 288 
Дослідження впливу агресивних компонентів бурового 
розчину на довговічність елементів нафтогазового 
обладнання 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

288/2018 Чудик І.І. ПП "Українська сервісна 
бурова компанія-1"  

01.04.2019 до 
повн.виконання 

П 289 
Надання науково-експертного висновку щодо виробничо-
технологічних процесів видобуванння вуглеводнів НГВУ 
"Чернігівнафтогаз" 

ІНГІ   289/2018 Тершак Б.А. НГВУ "Чернігівнафтогаз"  до повн.виконання 

П 316 
Розроблення енергетичних паспортів будівель (об'єктів): " 
- Будинок культури с. Космач; - Дитячий садок 
"Гуцулочка"; - ІІ-й корпус адмінбудівлі" 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

316/2017 Рибіцький І.В. Космацька сільська рада  26.12.2017 

Р 974 
Розробка та впровадження технології спорудження 
свердловин на Мачухському ГКР у розрізах з несумісними 
умовами буріння 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

974-
НГД/2015 Чудик І.І. ПрАТ 

"Нафтогазвидобування" 
31.03.2016 до 
повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

Р 2950 

Комплексний аналіз результатів буріння, лабораторних 
досліджень кернового матеріалу, геолого-геофізичних і 
геолого-промислових досліджень свердловини № 17 
Семиренківського ГКР і даних розробки з метою оцінки 
нафтогазоносності і перспектив розвідки 
глибокозалягаючих  нижнього візейського горизонту і 
верхнього горизонту девону Семиренківського ГКР 

ІГГ Економічної геології 2950-
НГД/2017 Омельченко В.Г. ПрАТ 

"Нафтогазвидобування" 
30.08.2018 до 
повн.виконання 

Р 3327 

Підбір оптимальних складів поверхнево-активних речовин 
та технології їх застосування при експлуатації свердловин 
Семиренківського ГКМ ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

3327-
НГД/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ 

"Нафтогазвидобування" 
30.10.2018 до 
повн.виконання 

Р 3382 

Підбір матеріалів і компоновок ліфтових труб на 
Семиренківському і Мачухському родовищах із 
врахуванням агресивного середовища їх роботи і планів 
розробки родовищ 

ІНГІ 

Розробки та 
експлуатації 
нафтових і газових 
родовищ 

3382-
НГД/2018 

Кондрат О.Р. ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

20.11.2018 до 
повн.виконання 

П 3392 

Відповідність техніко-технологічної частини проектно-
кошторисної документації на спорудження свердловини 
№53 Мачухського родовища гірничо-геологічним умовам 
та діючій нормативній базі 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 

3392-
НГД/2018 

Чудик І.І. ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

31.12.2019 до 
повн.виконання 

                 
    Всього г/д:            
                 
    Держбюджет            

  НКП 
Забезпечення виконання завдань реалізації Рамкової 
програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій 
"Горизонт 2020" 

   НКП/2018   Міносвіти та науки 31.12.2018 

  МК 
Виконання робіт з проведення Міжнародної науково-
практичної конференції “Нафтогазова галузь : 
перспективи нарощування ресурсної бази” 

ІГГ   МК-2018 Омельченко В.Г. Міносвіти та науки   

                 
    Всього д/б:            
                 
    Гранти            

Р Ф 

Розробка автономної системи моніторингу та керування 
технологічними об'єктами в умовах нестабільного чи 
відсутнього електрозабезпечення ІІТ 

Метрології та 
інформаційно-
вимірювальної 
техніки 

Ф83/111-
2018 

Кучірка Ю.М. Міносвіти та науки 31.12.2018 

                 
    Всього грант:            
                 
    Всього:            
                 
    Держбюджет МОНУ            

Р П 
Розроблення методології та моделювання переходу 
розрахунків за природний газ за його енергетичними 
параметрами 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

ДМ-1-17-П Карпаш М.О. Міносвіти та науки 30.09.2019 

Р Ф 
Розроблення наукових основ виявлення та контролю 
переддефектного стану потенційно небезпечних 
металоконструкцій довготривалої експлуатації 

ЕІ 
Енергетичного 
менеджменту і 
технічної діагностики 

Д-11-16-Ф Карпаш О.М. Міносвіти та науки 31.12.2018 

Р П Моніторинг технічного стану протяжних промислових 
об'єктів за складних умов експлуатування 

ІЕІ Хімії ДМ-12-16-
П 

Побережний Л.Я. Міносвіти та науки 31.07.2018 

Р П 
Розробка нових методів оцінювання технічного стану 
металоконструкцій довготривалої експлуатації з 
використанням засобів фізичної мезомеханіки 

ЕІ Будівельної механіки Д-13-17-П Артим В.І. Міносвіти та науки 31.12.2019 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

Р П 

Дослідження деформаційних ефектів, що виникають при 
течії розчинів полімерів, з метою розробки рекомендацій з 
інтенсифікації нафтовіддачі пластів та промивки 
свердловин 

ІЕІ Безпеки 
життєдіяльності Д-14-17-П Погребняк В.Г. Міносвіти та науки 31.12.2018 

Р П 
Розроблення дисперсно-зміцнених композитних покрить 
для деталей та інструментів, які експлуатуються в 
абразивних та агресивних середовищах 

ІІМ 

Зварювання 
конструкцій та 
відновлення 
деталенй машин 

Д-15-17-П Шлапак Л.С. Міносвіти та науки 31.12.2018 

         
         
  Всього д/б:       
         
         
  Національне надбання       

  
  

Мінералогічна колекція геологічного музею Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу  

Університет Н/18 Крижанівський Є.І. Міносвіти та науки 31.12.2017 

         
         
         
         

Р 120 
Розробка і впровадження пружних муфт для 
удосконалення технології буріння похило скерованих 
свердловин у ДАТ "Чорноморнафтогаз" 

ІІМ Нафтогазового 
обладнання 

120/2011 Івасів В.М. Чорноморнафтогаз 31.12.2012 

Р 121 
Розробка та впровадження пристрою для дослідження 
структури багатофазного потоку експлуатаційних 
свердловин у морських умовах 

ЕІ 
Технічної 
діагностики та 
моніторингу 

121/2011 Райтер П.М. Чорноморнафтогаз 30.03.2014 

П 369 

Розробка технологічного регламенту "Контроль якості 
кільцевих з'єднань при укладанні підводних трубопроводів 
з трубоукладальної баржі для облаштування Одеського, 
Безіменного та Субботінського родовищ" 

ЕІ 
Технічної 
діагностики та 
моніторингу 

369/2013 Карпаш М.О. Чорноморнафтогаз 31.12.2013 

П 764 
Впровадження модифікованої (біостійкої) бітумно-
полімерної мастики для захисту ізоляційного покриття 
магістральних газопроводів 

ІІМ Нафтогазового 
обладнання 764/2012 Крижанівський Є.І. Чорноморнафтогаз 31.12.2014 

Р 1076 
Розробка регламенту енергоефективного буріння похило-
скерованих і горизонтальних свердловин з використанням 
систем верхнього приводу 

ІНГІ Буріння нафтових і 
газових свердловин 1076/2013 Чудик І.І. Чорноморнафтогаз 31.12.2014 

Р 1095 
Розробка методики контролю напружено-деформованого 
стану трубопроводів та запірної арматури способом 
вимірювання коерцитивної сили металу 

ЕІ 
Технічної 
діагностики та 
моніторингу 

1095/2013 Карпаш М.О. Чорноморнафтогаз 31.12.2014 

 
 
 
 


