
 
  

№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 
Термін 

закінчення теми 
    Госпдоговірна тематика             

П 2 Дослідження технологічних рідин для спорудження  та 
відновлення свердловин ІНГІ Буріння свердловин 2/2019 Чудик І.І. ТОВ "Ексало Дриллінг 

України" 15.04.2019 

П 5 Послуги з геодезичного контролю підкранових колій 
вантажопідіймального обладнання 

ІАБЕ Геодезії та 
землеустрою 

5/2019 Бурак К.О. Рівненська АЕС 31.01.2020 

П 6 
Дослідження композиційних тампонажних сумішей для 
первинного та повторного цементування свердловин 
та підбір рецептури для цементування обсадної колони 

НДІ   6/2018 Тершак Б.А. ТОВ "КРОСКО УКРАЇНА" до повн.виконання 

П 11 

Інженерно-геодезичні послуги по спостереженню за 
деформаціями об'єкту: Головного лікувального корпусу 
№1 КЛПЗ "Чернігівського обласного 
протитуберкульозного диспансеру" за адресою 15501, 
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, 
масив "Зелений" №1" 

ІАБЕ Геодезії та 
землеустрою 11/2019 Бурак К.О. 

КНП "Чернігівський 
обласний медичний центр 
соціально значущих та 
небезпечних хвороб" 

31.12.2019 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 свердловин 12/2017 Чудик І.І. ТОВ "Нафтогазрембуд-1" до повн.виконання 

П 13 

Розроблення нормативних документів щодо 
трубопроводів для максимального робочого тиску до 
16 бар, гармонізованих із європейськими стандартами ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

13/2019 Карпаш М.О. АТ "Дніпрогаз" 31.03.2020 до 
повн.виконання 

П 14 

Аналітичні послуги, проведення досліджень та 
підготовка експертних висновків з технологічного 
аналізу дій під час спорудження свердловин №71 
Гадяцького НГКР та №109 Тимофіївського НГКР 

ІНГІ Буріння свердловин 14/2019 Чудик І.І. АТ "НАК "Нафтогаз України" 31.12.2019 

П 18 

Науково-технічна експертиза вартості спеціального 
дозволу на користування надрами з метою 
геологічного вивчення з ДПР та подальшим 
видобуванням вуглеводнів Свистунківсько- 
Червонолуцького газоконденсатного родовища станом 
на травень 2017р. 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

18/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "АРКОНА ГАЗ-
ЕНЕРГІЯ" 

31.05.2019 до 
повн.виконання 

П 19 

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

ІАБЕ 

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 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

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

до повн.виконання 

Р 21 

Дослідження та надання висновку первинної науково-
технічної експертизи причин аварії та належності 
вжитих заходів (роботи, послуги, матеріали, товари) з 
ліквідації аварії при спорудженні свердловин №39 
Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища 

ІНГІ Буріння свердловин 21/2019 Чудик І.І. ПрАТ "ВК 
"Укрнафтобуріння" 

до повн.виконання 

П 22 

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

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

22/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Трубопласт" 28.06.2019 до 
повн.виконання 

П 23 

Послуги з експертизи проекту нормативного документа 
"Єдиний класифікатор робіт, які виконують під час 
технічного обслуговування та ремонту основних 
засобів Групи Нафтогаз"  

ІЕМ Підприємництва та 
маркетингу 

23/2019 Перевозова І.В. АТ "НАК "Нафтогаз України" до повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 24 

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

ІАБЕ 

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 

ІАБЕ 

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 

П 27 

Визначення нормативних технологічних втрат та 
виробничо-технологічних витрат природного газу під 
час їх видобування, підготовки та транспортування на 
Мехедівсько-Голотовщинському НГКР та 
Свиридівському ГКР на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

27/2019 Кондрат О.Р. 
Представництво "Регал 
Петролеум Корпорейшн 
Лімітед" 

31.08.2019 до 
повн.виконання 

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

Будівництва та 
енергоефективних 
споруд 

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

П 31 

Визначення нормативних втрат і виробничо-
технологічних витрат природного газу, нафти та 
газового конденсату під час їх видобування, підготовки 
та транспортування на промислових об'єктах 
Спільного Підприємства "Полтавська газонафтова 
компанія" на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 31/2019 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 

газонафтова компанія" 
30.08.2019 до 
повн.виконання 

П 32 

Дослідження та обгрунтування процесів випадання 
води з нафти та вимивання з відводу на Угорщину з км 
0 по км 38 магістрального нафтопроводу "Броди-
Держкордон" води, що випала з нафти 

ІНГІ 
Газонафтопроводів 
та 
газонафтосховищ 

32/2019 Середюк М.Д. АТ "Укртранснафта" 31.12.2019 до 
повн.виконання 

П 34 Геодезичний моніторинг готельного комплексу 
Radisson BLU Rezort Bukovel ІАБЕ Геодезії та 

землеустрою 34/2019 Бурак К.О. ТОВ "Зірка Буковелю" 28.02.2020 до 
повн.виконання 

П 37 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат природного газу під час 
видобування, підготовки та транспортування на 
Стрілковому газовому родовищі на 2019-2020 роки 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

37/2019 Кондрат О.Р. АТ "ДАТ 
"Чорноморнафтогаз" 

31.12.2019 до 
повн.виконання 

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 Видобування нафти 
і газу 

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

П 43 

Актуалізація та розширення стандарту організації 
порядок обліку газу та рідких вуглеводнів на 
промислових об'єктах СП "Полтавська газонафтова 
компанія" ТЗ/01/2019-1 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

43/2019 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 
газонафтова компанія" 

31.10.2019 до 
повн.виконання 

П 46 

Розробка експертного висновку щодо будівництва 
автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий 
- Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. 
Кишинів) на ділянці км 17+379 - км 25+360 в Івано-
Франківській області (обхід м. Болехів) 

ІІМ Зварювання  46/2019 Шлапак Л.С. 
Служба автомобільних 
доріг в Іва-Франківській 
області 

30.10.2019 до 
повн.виконання 

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  

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

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



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

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 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

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

П 55 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на УПГ-2 Сахалінського 
родовища на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

55/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Сахалінське" 17.09.2019р. до 
повн.виконання 

П 56 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Денисівському  
родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

56/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "КАДЕ-РЕСУРС" 17.09.2019р. 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 

ІПНТ 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 

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

П 65 
Проведення науково-технічної експертизи матеріалів 
капітального ремонту свердловини №300 Ланнівського 
газоконденсатного родовища 

НДІ   65/2019 Тершак Б.А. ТОВ "УБС КРС" до повн.виконання 

П 67 

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 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

67/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ 
"УКРГАЗВИДОБУТОК" 

24.09.2019 до 
повн.виконання 

П 68 

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 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

68/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "ПРОМ-ЕНЕРГО 
ПРОДУКТ" 

24.09.2019 до 
повн.виконання 

П 71 
Обстеження приповерхневого середовища свердловин 
№№ 1, 7 - Домбровські Домбровської площі 
газогеохімічними методами 

ІПНТ 
Загальної, 
інженерної геології 
та гідрогеології 

71/2019 Омельченко В.Г. ТОВ "Трубопласт" до повн. 
виконання 

П 72 

Експертиза розрахунку виробничо-технологічних 
витрат та нормативних втрат природного газу, які 
необхідні для виконання виробничих завдань з 
розподілу природного газу в 2016 році 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

72/2019 Карпаш М.О. ГС "Асоціація газового 
ринку України" 

01.09.2019 до 
повн. виконання 

П 73 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Південно-
Берестівському, Берестівському та Різниківському 
родовищах на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 73/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 

союз" 
27.09.2019 до 
повн. виконання 

П 74 
Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Макарцівському 
газоконденсатному родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 74/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 

союз" 
27.09.2019 до 
повн. виконання 

П 76 
Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Кошевойському 
родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 76/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Східний геологічний 

союз" 
27.09.2019 до 
повн. виконання 
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П 77 
Спостереження осідань будівель та споруд блоків 
№3,4 та об'єктів відкритого розподільчого пристрою 
750 кВ 

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

П 81 
Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів на Луценківському 
газоконденсатному родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

81/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ "Природні ресурси" 27.09.2019 до 
повн. виконання 

П 83 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на УКПГ Сахалінського 
газоконденсатного родовища на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

83/2019 Кондрат О.Р. ПРАТ "Девон" 30.09.2019 до 
повн. виконання 

П 84 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесів збору, 
підготовки та транспортування     - на Білоусівському 
НГКР та Чорнухинському ГКР         - на Північно-
Яблунівській площі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 84/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Арабський 

енергетичний альянс юей" 
27.09.2019 до 
повн. виконання 

П 86 

Визначення норм технологічних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесів 
видобування, підготовки до транспортування на 
УППНГ Сахалінському НГКР на 2020 рік    

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

86/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 
"Укрнафтобуріння" 

27.09.2019 до 
повн. виконання 

П 90 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки 
та транспортування на південній ділянці 
Скоробогатьківського НГКР і Селюхівського НР на 2020 
рік    

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

90/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 
"Укрнафтобуріння" 

27.09.2019 до 
повн. виконання 

Р 91 Методика обліку вуглеводневої продукції видобувних 
свердловин ПрАТ "Нафтогазвидобування" ІНГІ Видобування нафти 

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

31.12.2019 до 
повн. виконання 

П 92 

Розробка нормативів втрат та виробничо-
технологічних витрат нафти і газу, розчиненому у 
нафті на 2020 рік на об'єктах збору, попередньої 
підготовки і транспортування нафти 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

92/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ "НВК "Укрнафтінвест" 10.12.2019 до 
повн. виконання 

П 93 Дослідження інженерно-геологічних властивостей 
бентонітових глин 

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

П 95 

Експертиза розрахунку виробничо-технологічних 
витрат та нормативних втрат природного газу, які 
необхідні для виконання виробничих завдань з 
розподілу природного газу в 2016 році 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

95/2019 Карпаш М.О. ПрАТ "Гадячгаз" до повн.виконання 

П 96 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу в процесі збору, підготовки 
та транспортування на Русько-Комарівському газовому 
родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

96/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Тисагаз" 12.10.2019 до 
повн.виконання 

Р 100 

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

ІІТ 

Метрології та 
інформаційно-
вимірювальної 
техніки 

100/2015 Середюк О.Є. ПАТ "Дніпрогаз" 31.01.2019 

П 101 

Послуги з проведення комплексу економічних 
досліджень у сфері геології згідно з постановою 
детектива НАБУ від 18.03.2019 р. у кримінальному 
провадженні від 02.03.2019 № 52018000000000182 

ІПНТ 
Геології та розвідки 
нафтових і газових 
родовищ 

101/2019 Михайлів І.Р. НАБУ 26.12.2019 до 
повн. виконання 

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

ІПНТ Екології 105/2009 Ногач М.М. Богородчанське ЛВУМГ 30.06.2010 до 
повн.виконання 

П 106 Розроблення СОУ по обліку вуглеводнів на УППНГ 
Сахалінського НГКР ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" ІНГІ Видобування нафти 

і газу 106/2019 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 
"Укрнафтобуріння" до повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 110 

Експертиза розрахунку виробничо-технологічних 
витрат та нормативних втрат природного газу, які 
необхідні для виконання виробничих завдань з 
розподілу природного газу в 2016 році 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

110/2019 Карпаш М.О. АТ "ОГС "Лубнигаз" 31.12.2019 до 
повн.виконання 

П 117 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Макіївському 
газоконденсатному родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 117/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 15.11.2019 до 

повн. виконання 

П 118 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат газу і конденсату в процесі збору, 
підготовки та транспортування на Ольгівському 
газоконденсатному родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

118/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "КУБ-ГАЗ" 15.11.2019 до 
повн. виконання 

П 119 

Науково-технічна робота та надання експертного 
висновку на предмет приналежності нафтопроводу та 
уточнення режиму охоронної зони нафтопроводу, що 
знаходиться на балансі СП "Полтавська газонафтова 
компанія" 

ІНГІ 
Газонафтопроводів 
та 
газонафтосховищ 

119/2019 Пилипів Л.Д. СП "Полтавська 
газонафтова компанія" 

31.12.2019 

П 122 
Обстеження приповерхневого середовища свердловин 
№4, №5, №6 Чайковицького родовища 
газогеохімічними методами 

ІПНТ 
Загальної, 
інженерної геології 
та гідрогеології 

122/2019 Омельченко В.Г. ТзОВ "Геологічне бюро 
"Львів" 

до повн. 
виконання 

П 123 

Обстеження приповерхневого середовища свердловин 
№3-Східно-Берегівська та №4-Східно-Берегівська 
Берегівського газового родовища газогеохімічними 
методами 

ІПНТ 
Загальної, 
інженерної геології 
та гідрогеології 

123/2019 Омельченко В.Г. ТОВ "Горизонти" до повн. 
виконання 

П 128 
Проведення науково-технічної експертизи щодо 
обставин виникнення виробничого інциденту в процесі 
спорудження свердловини №5 Прирічного ГКР 

ІНГІ Буріння свердловин 128/2019 Чудик І.І. ТОВ "ДЕНІМЕКС ЮКРЕЙН" до повн. 
виконання 

П 142 

Надати послуги з експертного заключення на звіти 
НДПІ "Укрнафта" з розрахунків нормативних 
технологічних втрат і виробничо-технологічних витрат 
нафти, природного газу та газового конденсату під 
часїх видобування, підготовки до транспортування та 
транспортування для нафтопромиислових об'єктів СП 
"Укркарпатойл ЛТД" на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 142/2019 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн. 

виконання 

П 143 

Надати послуги з експертного заключення на звіти 
НДПІ "Укрнафта" з розрахунків нормативних 
технологічних втрат та виробничо-технологічних 
витрат нафти, природного газу та газового конденсату 
під часїх видобування, підготовки до транспортування 
та транспортування для нафтопромислових об'єктів 
СП "Бориславська нафтова компанія" на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 143/2019 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн. 

виконання 

П 145 

Надати послуги з експертного заключення на звіти 
НДПІ "Укрнафта" з розрахунків нормативних 
технологічних втрат та виробничо-технологічних 
витрат нафти, природного газу та газового конденсату 
під часїх видобування, підготовки до транспортування 
та транспортування для структурних підрозділів ПАТ 
"Укрнафта" на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

145/2019 Кондрат Р.М. НДПІ ПАТ "Укрнафта" до повн. 
виконання 

П 147 

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

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

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

до повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 150 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Північно-
Зарічнянському родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 150/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Трубопласт" 15.02.2020 до 

повн.виконання 

П 151 

Визначення нормативних втрат та виробничо-
технологічних витрат вуглеводнів у процесі збору, 
підготовки та транспортування на Домбровському 
газовому родовищі на 2020 рік 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 151/2019 Кондрат О.Р. ТОВ "Трубопласт" 15.02.2020 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) 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

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

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 

ІАБЕ 

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 

ІАБЕ 

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 

Газонафтопроводів 
та 
газонафтосховищ 

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 Видобування нафти 
і газу 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 Видобування нафти 
і газу 

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 Видобування нафти 
і газу 

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

П 250 

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

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

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 Видобування нафти 
і газу 

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 Видобування нафти 
і газу 252/2018 Кондрат О.Р. СП "Полтавська 

газонафтова компанія" 
18.09.2018 до 
повн.виконання 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

П 253 

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

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 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 Видобування нафти 
і газу 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 Видобування нафти 
і газу 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 Видобування нафти 
і газу 256/2018 Кондрат О.Р. ПрАТ "ВК 

"Укрнафтобуріння" 
26.09.2018 до 
повн.виконання 

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

ІНГІ Буріння свердловин 262/2018 Чудик І.І. ТзОВ "Енерго Композит" 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 Видобування нафти 
і газу 

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

24.09.2018 до 
повн.виконання 

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 Видобування нафти 
і газу 

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 Видобування нафти 
і газу 

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 

ІПНТ 
Геології та розвідки 
нафтових і газових 
родовищ 

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

30.11.2019 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 Видобування нафти 
і газу 271/2018 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 Видобування нафти 
і газу 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 Видобування нафти 
і газу 

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



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

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" 

ІЕМ 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" 

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

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" 

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

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 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. 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

284/2019 Карпаш М.О. 

Управління економічного та 
інтеграційного розвитку 
виконавчого комітету 
міської ради 

31.12.2019 

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 

ІАБЕ 

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 

Газонафтопроводів 
та 
газонафтосховищ 

286/2018 Пилипів Л.Д. ТзОВ "Радехівський цукор"  31.01.2019 

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

ІНГІ Буріння 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" 

НДІ   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" ІАБЕ 

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 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 3327 
Підбір оптимальних складів поверхнево-активних 
речовин та технології їх застосування при експлуатації 
свердловин Семиренківського ГКМ 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

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 Видобування нафти 
і газу 

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 свердловин 3392-
НГД/2018 Чудик І.І. ПрАТ 

"Нафтогазвидобування" 
31.12.2019 до 
повн.виконання 

Р 4123 

Визначення нормативних втрат і виробничо-
технологічних витрат природного газу та газового 
конденсату в процесі збирання, підготовляння та 
транспортування на Семиренківському та Мачухському 
родовищах на 2020 рік 

ІНГІ 
Видобування нафти 
і газу 

4123-
НГД/2019 Кондрат О.Р. 

ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

20.09.2019 до 
повн.виконання 

Р 4326 
Аналіз стійкості стінок стовбуру свердловини №75 
Семиренківського ГКР при бурінні під експлуатаційну 
колону 

ІНГІ Буріння свердловин 4326-
НГД/2019 

Мислюк М.А. ПрАТ 
"Нафтогазвидобування" 

31.12.2020 до 
повн.виконання 

Р 4471 
Інформаційно-консультаційні послуги щодо 
обгрунтування стартових дебітів проектних свердловин 
№№ 54, 55, 57, 59 Мачухського ГКР 

ІНГІ Видобування нафти 
і газу 

4471-
НГД/2019 

Кондрат О.Р. 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/2-
2019 Воронич А.Р. Міносвіти та науки 31.12.2019 

  МК 
Виконання робіт з проведення Міжнародної науково-
практичної конференції “Нафтогазова енергетика- 
2019” 

    МК/6-2019 Чудик І.І. Міносвіти та науки 31.05.2019 

    Всього д/б:             
                  
    Гранти             

Р Ф 
Дослідження впливу природних та штучних перешкод 
на ефективність функціонування сонячних панелей у 
складі сонячних електростанцій 

ІІТ Комп'ютерних 
систем і мереж 

Ф82/237 -
2019 

Слабінога М.О. Міносвіти та науки 31.12.2019 

    Всього грант:             
                  
    Всього:             
                  
    Держбюджет МОНУ             

Р ДЗ Розроблення екологічно-безпечної технології контролю 
структури та складу газорідинних потоків ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

ДЗ-77/2019 Карпаш О.М. Міносвіти та науки 31.12.2020 

Р П Розроблення екологічно-безпечної технології контролю 
структури та складу газорідинних потоків 

ІАБЕ 

Енергетичного 
менеджменту і 
технічної 
діагностики 

ДМ-1-17-П Карпаш М.О. Міносвіти та науки 31.12.2020 

Р П 

Розроблення методології фрактодіагностування з 
урахуванням структурної неоднорідності високоміцних 
полікристалічних матеріалів для військово-
промислового та нафтогазового комплексів 

ІІМ Зварювання  ДМ-2-19-П Біщак Р.Т. Міносвіти та науки 31.12.2020 



  
№ Назва договору Інститут Кафедра  № теми Керівник теми Замовник 

Термін 
закінчення теми 

Р П 
Забезпечення роботоздатності та 
конкурентоспроможності ГТС з метою підвищення 
енергетичної безпеки України та Євросоюзу 

ІПНТ Хімії Д-3-19-П Побережний Л.Я. Міносвіти та науки 31.12.2020 

Р П 
Розробка комплексної технології покращення 
експлуатаційних властивостей виробів 
машинобудування мікродуговим оксидуванням 

ІІМ Комп'ютеризованого 
машинобудування 

Д-4-19-П Петрина Д.Ю. Міносвіти та науки 31.12.2020 

Р П 
Розробка технології керованого структуроутворення 
теплоізоляційних матеріалів з прогнозованими 
теплофізичними характеристиками 

ІАБЕ 
Будівництва та 
енергоефективних 
споруд 

Д-5-19-П Павленко А.Т. Міносвіти та науки 31.12.2021 

Р П Прогнозування та запобігання деградації територій та 
об'єктів видобутку і транспортування корисних копалин 

ІІМ 
Нафтогазових 
машин та 
обладнання 

Д-6-19-П Крижанівський Є.І. Міносвіти та науки 31.12.2020 

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

ІАБЕ 
Будівництва та 
енергоефективних 
споруд 

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

         
         
  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 31.12.2019 

         
         
         
         

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 

 
 
 


