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УКРТРАНСГАЗ –  
ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ:  
ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ  
КС «ЯГОТИН» ДОМОВИЛИСЯ 
10 жовтня компанії підписали договір на 2,3 млрд грн.  
Це послідовний крок з розвитку співпраці між вітчизняними підприємствами

До 2021 року буде споруджено но‑
вий компресорний цех на промис‑
ловому майданчику компресорної 
станції «Яготин». Зокрема, вста‑
новлено чотири  газоперекачу‑
вальні агрегати потужністю 16 МВт 
кожний та побудовано необхідну 
інженерну інфраструктуру.

«Оператор ГТС зацікавлений 
співпрацювати з  якнайширшим 
колом якісних виробників і поста‑
чальників  – як закордонних, так 
і  українських. Ми горді сьогодні 
укласти таку масштабну та комп‑
лексну угоду з  провідним вітчиз‑
няним виробником технологічно‑
го обладнання. Продукція і  сервіс 
Зорі‑Машпроекту відповідають 
сучасними вимогам надійності, 
екологічності та економічності. 
А  додатковою значною перева‑
гою цієї співпраці для обох сто‑
рін є виконання робіт «під ключ» 
та подальше сервісне обслугову‑
вання обладнання»,  – зауважив 

т.в.о. Президента Укртрансгазу 
Андрій Хоменко під час урочисто‑
го підписання угоди на підприєм‑
стві Зоря‑Машпроект.

Додамо, що Укртрансгаз ви‑
користовує майже всю лінійку 
двигунів Зорі‑Машпроекту. Парк 
обладнання від цього виробника 
встановлено в  19  цехах компре‑
сорних станцій Укртрансгазу по 
всій Україні.

Окрім того, у  перспективі 
співпраці між Укртрансгазом і  Зо‑
рею‑Машпроектом планується 
запустити пілотний проект з впро‑
вадження дистанційної системи 
моніторингу двигунів на компре‑
сорних станціях. Такий онлайн‑мо‑
ніторинг дасть можливість  значно 
скоротити витрати на ремонт і кіль‑
кість годин простою обладнання 
за рахунок своєчасного виявлення 
ознак зношеності чи пошкоджень.

Нагадаємо, КС «Яготин»  – 
важливий об’єкт модернізації 

української ГТС. Адже станція 
задіяна в  транспортуванні газу 
власного видобутку, а  також 
бере участь в  процесі закачу‑
вання газу в  ПСГ. Станція сти‑
скає газ для його подальшого 
транспортування магістральни‑
ми газогонами «Шебелинка  –  
Диканька – Київ», «Шебелинка – 
Полтава  – Київ», «Єфремівка  – 
Диканька – Київ».

Крім того, впродовж цього та 
наступного років розпочнуться 
роботи з  модернізації низки клю‑
чових об’єктів української ГТС, 
у тому числі на «КЦ 4 Більче‑Воли‑
ця» (близько 1  млрд  грн), КС «Ди‑
канька» (1  млрд  грн), КС «Ромни» 
(1,3  млрд  грн), КС «Олександрів‑
ка» (1  млрд  грн). Планом розвитку 
ГТС України на 10 років (2018‑2027) 
передбачено інвестиції на онов‑
лення газотранспортної інфра‑
структури Укртрансгазу в  розмірі 
60 млрд грн.
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НАПОВНЕННЯ ГАЗОСХОВИЩ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ЗАВЕРШЕНО ОБСТЕЖЕННЯ 

*Станом на 1 жовтня 2018 року
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УКРТРАНСГАЗ – ЧЕМПІОН ЄВРОПИ  
З МІНІ-ФУТБОЛУ СЕРЕД 
ГАЗОТРАНСПОРТНИХ КОМПАНІЙ

Зранку 29 вересня в ужгород‑
ському спортивному комплексі 
«Zinedine» розпочався Третій чем‑
піонат з футболу GAS YEAR START 
INTERNATIONAL FOOTBALL CUP. 
Відкрив турнір т.в.о. Президента 
Укртрансгазу Андрій Хоменко. 

У привітальному слові очіль‑
ник української газотранспортної 
компанії зазначив: «Уже третій рік 
поспіль співробітники і топ‑ме‑
неджмент операторів ГТС євро‑

пейських країн зустрічаються на 
футбольному чемпіонаті з нагоди 
початку нового газового року. Я 
вважаю, що це прекрасна традиція 
і її однозначно необхідно продов‑
жувати. Дякую угорським колегам, 
які в 2016 організували перший 
чемпіонат, за таку вдалу ініціативу, 
яка в тому числі і на неформально‑
му рівні зміцнює взаємодію і спів‑ 
працю стратегічних партнерів».

На урочистому відкритті також 

були присутні керівники Укртранс‑ 
газу: член правління Павел Юзеф 
Станчак, головний інженер Юрій 
Зябченко, голова Ради голів проф‑ 

комів Сергій Турчак, директори фі‑
лій, а також голови профспілкових 
організацій.

Погода на Закарпатті випробо‑
вувала футболістів‑газовиків не 
тільки на спортивну майстерність, 
а й на дружню підтримку, адже 
грати доводилося і за несприятли‑
вих умов – дощу і холодного вітру. 
Ближче до обіду сонце таки заціка‑
вилося грою і вже аж до самого ве‑
чора щедро обдаровувало і гравців, 
і вболівальників приємним осіннім 
теплом. 

У напруженій і запеклій бо‑
ротьбі фінального поєдинку наша 
команда обіграла з рахунком 2:0 
минулорічних бронзових призе‑
рів – сербських колег з компанії 
JP «SERBIJAGAZ», які в результаті 
здобули срібні нагороди. 

Третє призове місце посіли 
газотранспортники з Румунії – 
Transgaz S.A.

Тобто завдяки самовідданій та 
переможній грі наших футболістів 
Укртрансгаз вдруге поспіль виборов 
титул чемпіона Європи з міні‑футбо‑
лу серед газотранспортних компаній! 

Забивши п’ять голів у п’яти матчах, 
Андрій Романюк з Укртрансгазу став 
кращим бомбардиром Чемпіонату. 

За рішенням суддівської колегії 
найкращим воротарем став Ласло 
Гал з FGSZ Ltd. (Угорщина), а звання 
найкращого гравця цього року повіз 
в Румунію Овідіо Монтен з компанії 
Transgaz S.A. 

Вітаємо наших чемпіонів – футбо‑
лістів з Укртрансгазу, а також срібних 
і бронзових призерів – команди з 
сербської компанії JP «SERBIJAGAZ» 
та з румунської Transgaz S.A. з пере‑
могою. 

Найцікавіші момен-
ти Чемпіонату –  
у нашому фото-
репортажі! 

З 28 по 30 вересня 2018 року відбувся Третій чемпіонат з футболу GAS YEAR START INTERNATIONAL FOOTBALL CUP.  
Укртрансгаз як переможець минулорічних змагань за правилами турніру достойно прийняв усіх учасників –  
футбольні команди з восьми газових європейських компаній та гостей заходу – в місті Ужгород

Т.в.о. президента Компанії Андрій Хоменко (другий зліва) відкриває турнір 

ГРУПА А
1. Укртрансгаз (Україна)
2. Plinovobi d.o.o. (Словенія)
3. FGSZ Ltd. (Угорщина)
4. BH-gas (Боснія та Герцоговина)

ГРУПА Б
1. Eastream a.s. (Cловаччина)
2. Plinarco d.о.о. (Хорватія)
3. JP «SERBIJAGAZ» (Сербія)
4. Tranzgaz. S.A. (Румунія).

1. Андрій Романюк 
2. Назарій Шумельда 
3. Андрій Шевченко 
4. Максим Тодоров 
5. Павло Бодня 
6. Олег Павлів 
7. Олег Подільник 
8. Павло Сьома 
9. Володимир Кулєшов 
10. Володимир Рудко 
11. Ігор Кравчишин 

КОМАНДИ-УЧАСНИЦІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ

ЗБІРНА КОМАНДА 
 УКРТРАНСГАЗУ

 Андрій Романюк  з Укртрансгазу — кращий бомбардир Чемпіонату 
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Збірна футболістів Eastream a.s. (Словаччина) 
Бомбардир команди Укртрансгазу 

Максим ТодоровЗбірна зі Словенії (Plinovobi d.o.o.)

Футболісти з румунського Transgaz S.A. Хорватська футбольна збірна (Plinarco d.o.o.) разом з сербською командою 

Угорська збірна FGSZ Ltd. Футболісти BH-gas (Боснія та Герцоговина)Збірна команда JP «SERBIJAGAZ» (Сербія) 

 Андрій Романюк  з Укртрансгазу — кращий бомбардир Чемпіонату 

Напружений момент у воріт словацької збірної 

Двобій Укртрансгазу і SERBIJAGAZ 

Приємні хвилини нагородженняСерби атакують 
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Панов  
Маєте інформацію для газети?
Пишіть на 2020@utg.ua

«Нафтогаз Цифрові технології»  – 
це єдиний центр управління IT та 
прийняття рішень. На базі компанії 
буде створено так званий IT Shared 
Service Center  – центр надання 
ІТ‑послуг для всієї Групи. Це прита‑
манно більшості провідних компаній 
нафтогазового ринку (Socar, Shell, 
Shevron тощо).

Передусім йдеться про послу‑
ги, пов’язані з  автоматизацією біз‑
нес‑процесів на основі продуктів 
SAP. Їхнє впровадження дасть змогу 
говорити про існування прозорих та 
стандартизованих процесів в  ком‑
панії.

Оскільки послуги надаватимемо 
для всіх компаній Групи Нафтогаз, 
то незалежно від розміру компанії, 
кожен актив отримає однаково якіс‑
ний сервіс і  працюватиме в  єдиній 
інформаційній системі Нафтогазу. 

ІТ  – це процес забезпечення 
бізнесу, виконання його завдань за 

допомогою технологій. Я  вкладаю 
у цей термін людей, процеси і техні‑
ку. Саме в комплексі, а не поодинці, 
вони дають можливість бізнесу ро‑
бити щось краще, дешевше, швидше 
і більше. Це і є нормальною функці‑
єю проактивного ІТ. Не потрібно че‑
кати, поки бізнес «скаже» про свою 
потребу, потрібно передбачати ви‑
клики та завдання і  працювати на 
випередження. Саме це ми і будемо 
робити.

Ми прагнемо побудувати сучасну 
ІТ‑інфраструкту та ІТ‑середовище 
по всій Групі. Під сучасною я  маю 
на увазі таку, що відповідає поточ‑
ним і майбутнім викликам. Ті ж Shell 
чи Socar робили це протягом 20‑ти 
років. У нас стільки часу нема. У на‑
ступні три‑чотири роки нам треба 
зробити потужний ІТ‑стрибок, щоб 
мати змогу реалізувати ті стратегічні 
завдання, які стоять перед Групою.

Ми детально вивчили міжна‑
родний досвід і  розуміємо, що це 
можливо із залученням вагомого 
досвіду, який наразі є  у  великих 
міжнародних гравців IT‑ринку. Тому 
схиляємося до залучення глобаль‑
ного партнера для співробітництва, 
який має необхідний нам практич‑
ний досвід впровадження змін в  ін‑
ших компаніях.

Успіх будь‑якої компанії  – це 

ефективність комунікацій. Тому 
спілкування з  усіма керівниками 
ІТ‑команд та співробітниками є од‑
ним із ключових завдань.

Людям відомо про перехід і вже 
зараз ми відпрацьовуємо з  ними 
майбутні плани та цілі. Крім цього, 
ми регулярно зустрічаємося, знає‑
мо про проекти одне одного і нама‑
гаємося допомагати. Усі розуміють, 
що в одній компанії ми працювати‑
мемо ефективніше як команда. Ми 
націлені в  рамках трьох‑чотирьох 
років перетворити «Цифрові тех‑
нології» в одного з найбільших про‑
вайдерів ІТ‑послуг в Україні.

Для кожного з напрямків ми роз‑
робляємо покроковий план змін 
із врахуванням поточного стану 
проектів у кожному з активів, рівня 
зрілості і  т.д. Це  – умови перехо‑
ду людей, їхній графік, специфі‑
ка передачі ліцензій, підписання 
контрактів. Тільки після того, як ми 
зрозуміємо, що ці питання закриті, 
розпочнемо безпосередній пере‑
вод працівників.

Що важливо: ми не переводи‑
тимемо людей на гірші умови, ніж 
вони мали у  своїх компаніях. Вони 
будуть такі самі, або кращі. Також, 
наразі питання скорочення не сто‑
їть – роботи та завдань дуже багато. 
Ми прагнемо навчати і  розвивати 
працівників, давати можливість 
зростати  разом з Компанією.

На початку осені в Групи Нафтогаз з’явилася нова компанія – ТОВ «Нафтогаз 
Цифрові технології». Планується, що поступово до її складу увійдуть всі ІТ-спе-
ціалісти Групи. І зокрема – Укртрансгазу. Як створення нової компанії вплине на 
подальший розвиток напрямку «інформаційні технології» – розповідає началь-
ник департаменту інформаційних технологій Нафтогазу України, а за сумісни-
цтвом – директор «Цифрових технологій» Анатолій Вовнюк.

СТВОРЕНО ЄДИНИЙ  
ІТ-ЦЕНТР ГРУПИ НАФТОГАЗ

КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ

ЮЛІАНУ ПЕРУН ПРИЗНАЧЕНО 
ДИРЕКТОРОМ З УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ УКРТРАНСГАЗУ

ЗМАГАННЯ ПОЖЕЖНИКІВ-ДОБРОВОЛЬЦІВ  
У ДАШАВІ

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ  
МГ «ДОЛИНА – УЖГОРОД – 
ДЕРЖКОРДОН-ІІ»

Юліана Романівна закінчила 
Львівський державний універси‑
тет імені Івана Франка, факультет 
іноземних мов. Вільно володіє 
англійською та польською мова‑
ми.  

До Укртрансгазу працювала у 
регіональному управлінні компа‑
нії «Кока‑Кола Беверіджиз Украї‑
на», обіймала посади директора з 
персоналу у ВАТ «Запоріжтранс‑ 
форматор», ТОВ «Астарта‑Київ», 
ТОВ «Нова пошта». За свою ро‑
боту неодноразово нагороджу‑
валась відомчими нагородами. 

Одним із основних завдань 
Юліани Романівни на посаді ди‑
ректора з управління персона‑
лом  є запровадження грейдинго‑
вої системи як одного з найбільш 
прогресивних інструментів ви‑
значення розміру та порядку 
формування винагороди співро‑
бітників. Ключовим  напрямком 
роботи буде участь у підготовці 
та реалізації наступного етапу 

процесу відокремлення функцій 
транспортування та зберігання 
газу (анбандлінг). Важливим пріо‑ 
ритетом є побудова та вдоскона‑
лення процесів з управління пер‑
соналом в компанії. 

Дмитра Миколайовича Соро‑
ченка призначено на посаду за‑
ступника директора з управління 
персоналом – директора депар‑
таменту організаційного розвит‑
ку та винагород.

На початку жовтня Прикарпат‑
трансгаз провів черговий етап 
робіт з реконструкції магістраль‑
ного газопроводу «Долина – 
Ужгород – Державний кордон», 
а саме другої нитки  на вузлі під‑
ключення компресорної станції 
«Ужгород». Це дасть змогу підви‑
щити надійність транзиту росій‑
ського газу до Європи. 

У ході реконструкції було 
демонтовано існуючу камеру 
приймання внутрішньотрубних  

засобів, здійснено монтаж спрям‑
леної ділянки та підключено її до 
магістрального газопроводу. 

Наразі  на державному кордоні 
Україна – Словаччина продовжу‑
ється будівництво  камери при‑
ймання внутрішньотрубних засо‑
бів. Це забезпечить проведення 
внутрішньотрубного діагносту‑
вання ділянки магістрального га‑
зопроводу від КС «Ужгород» до 
державного кордону Україна – 
Словаччина завдовжки 12 км. 

У вересні на промисловому май‑
данчику Дашавського виробничого 
управління підземного зберігання 
газу (с. Йосиповичі, Стрийського р‑ну 
Львівської обл.) відбулися змагання 
підрозділів добровільної пожежної 
охорони Львівтрансгазу. 

Змагання відкрив головний інже‑
нер Львівтрансгазу Андрій Мицик, 
який наголосив на необхідності 
проведення таких заходів, потребі 
стимулювання членів пожежних дру‑
жин, команд до покращення навичок 
та вмінь запобігання пожежам, орга‑
нізації їх гасіння та здійснення гро‑
мадського контролю за дотриманням 
установлених законодавством вимог 
пожежної безпеки. 

Перед учасниками змагань також 
виступив представник Стрийського 
РВ ГУ ДСНС України у Львівській об‑

ласті підполковник Юрій Тулін. 
Загалом у змаганнях взяли участь 

вісім добровільних пожежних команд 
структурних підрозділів Львівтранс‑ 
газу, загальною чисельністю понад 
30 учасників. Змагалися у трьох впра‑
вах: гасіння пожежі кошмою, гасіння 
пожежі вогнегасниками, а також га‑
сіння умовної пожежі за допомогою 
пожежного гідранта. 

Змагання проходили в запеклій та 

безкомпромісній боротьбі за актив‑
ної підтримки уболівальників. 

За результатами змагань перше 
загальнокомандне місце зайняла 
пожежна дружина Тернопільсько‑
го ЛВУ МГ, друге – команда Бібр‑
ського ЛВУ МГ, третє місце – ко‑
манда Опарського ВУ ПЗГ.

Команди‑переможці були наго‑
роджені грамотами, цінними пода‑
рунками та грошовими винагородами.


