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БОЯРСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР: МІЖНАРОДНИЙ ПЕРЕДОВИЙ 

ДОСВІД ДЛЯ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Конференція присвячена завершенню проекту ‘Техніко-економічне 
обґрунтування розширення послуг Боярського Метрологічного Центру на 
сферу метрології нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу, (супутникового) 
моніторингу витоків, оптимізації та контролю за транзитними потоками 
вуглеводнів та забезпечення навчальної інфраструктури’ , що фінансується 
Європейським Союзом,  відбудеться 12 грудня 2011 року у Президент Готелі, 
м. Київ.  

 
Партнери проекту, доповідачі та гості конференції: представники Делегації Європейського Союзу в 
Україні, бенефіціар проекту (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України), одержувач 
проекту (НАК «Нафтогаз України» та Боярський Метрологічний Центр), власник контракту (міжнародний 
консорціум на чолі з Tebodin B.V., Нідерланди), учасники нафтогазового ринку.  
 
У липні  2009 року ЄС розпочав проект із загальним бюджетом EUR 1,439,335 в рамках програми 
ІНОҐЕЙТ (однієї з перших та найважливіших ініціатив енергетичного співробітництва ЄС та України).  
 
Пріоритетним завданням проекту стало дослідження можливостей Боярського Метрологічного Центру 
здійснювати калібрування приладів обліку нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу та сприяння 
створенню Міжнародного тренінгового центру у галузі метрології газу та нафти. Окремими завданнями є 
вивчення можливостей оптимізації та контролю транзитних потоків вуглеводнів, а також моніторингу 
витоків газу.  
 
Проект заклав фундамент для позиціонування Боярського Метрологічного Центру як сучасної 
конкурентоспроможної міжнародної організації з можливістю надання широкого спектру синергетичних 
послуг в галузі метрології нафти та газу. Географія надання нових послуг Боярського Метрологічного 
Центру поширюється на Україну, Білорусь, Молдову, інші країни СНД та сусідні країни ЄС (Угорщина, 
Польща, Румунія та Словаччина). Потенційні замовники нових послуг – видобувні, транспорті, переробні 
та розподільчі компанії нафтогазової галузі.    
 
Конференція розпочинається о 9:30 та передбачає офіційну частину, що буде відкрита  високими 
представниками Делегації Європейського Союзу в Україні, Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, НАК «Нафтогаз України» та Боярського Метрологічного Центру та інформаційний 
ярмарок / серію презентацій компонентів проекту, що будуть представлені ключовими експертами 
консорціуму. 
 
Контакти для отримання більш детальної інформації: 
Аат ван Делфт – Керівник групи експертів  
Аліна Білан – Експерт з питань інформації та зв’язків з громадськістю 
e-mail: aat@tebodin.ua, a.bilan@tebodin.ua Проект виконується консорціумом: 


