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СТАНЦІЯ «БЕРЕГОВО» ЗАПРАЦЮВАЛА 
В ТЕСТОВОМУ РЕЖИМІ ПІСЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ

ВПРОВАДЖУЄМО ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ 
РОБОТИ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

Укртрансгаз запустив прикордон-
ну газовимірювальну станцію «Бе-
регово» в тестовому режимі після 
капітальної реконструкції 

Тестування здійснюється задля перевірки 
визначення обсягів та фізикохімічних показ
ників природного газу, що транспортується 
через станцію до Угорщини. 

Після тестування роботи газовимірюваль
ної станції автоматизовані системи обліку газу 
будуть оцінені на відповідність вимогам Тех
нічного регламенту законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки. Після прове
дення цих процедур спільно з представника
ми суміжної газотранспортної системи FGSZ 
(Угорщина) та Газпрому (Російська Федерація) 
станцію буде прийнято в досліднопромисло
ву експлуатацію. У комерційну експлуатацію 
об’єкт планується ввести у I кварталі 2019 року.

Тестуванню підлягатиме нове облад
нання – основна та дублювальна системи 

вимірювання об’єму газу на основі сучас
них високоточних ультразвукових лічиль
ників газу виробництва компаній Sick AG та 
RMG Messtechnik. До початку монтажу на 
ГВС «Берегово» вони були відкалібровані 
на стенді FORCE Technology Laboratory у 
датському місті Вайені під наглядом пред
ставників Укртрансгазу, Укрметртестстан
дарту, FGSZ,  Газпрому та німецької ком
панії RMG Messtechnik. Також тестування 
пройдуть нові встановлені автоматичні 
потокові хроматографи (вимірюють ком
понентний склад газу) та гігрометри (ви
значають вологість газу).

Реконструкція станції розпочалася у 
2017  році. Інвестиції в проект склали понад 
190 млн грн власних коштів компанії. 

Переоснащення об’єкту дасть можлівість 
підвищити точність та надійність визначення 
об’єму й фізикохімічних показників природ
ного газу як в об’ємних (куб. м), так і в енер
гетичних одиницях (МВт), що відповідатиме 
практиці та стандартам європейських країн. 

Укртрансгаз розпочав впрова-
дження системи віддаленого мо-
ніторингу і технічної діагностики 
роботи газоперекачувальних агре-
гатів на компресорних станціях 

Наразі пілотний проект вже реалізовано на 
трьох ГПА КС «Гребінківська», де завершено 
монтаж та розпочато дослідну експлуатацію 
нового діагностичного обладнання. Ці роботи 
триватимуть до 15 січня 2019 року.

Завдяки системі дистанційного моніторин
гу можна знизити ризики відмов обладнання, 
здійснити перехід до ремонтів газотурбінних 
двигунів за їхнім фактичним технічним станом 
та, відповідно, зменшити тривалість простоїв 
обладнання та вартість їхніх  ремонтів.  

Розробку та встановлення системи моні
торингу здійснює вітчизняне машинобудівне 
підприємство «Зоря» — «Машпроект». Його 
парк обладнання в Укртрансгазі зараз налічує 
116 газотурбінних двигунів. Система дає змогу 
виробнику обладнання здійснювати постійний 
online моніторинг технічного стану привідних 
газотурбінних двигунів, проводити атестаційну 
оцінку та надавати газовикам технічні консуль
тації з рекомендаціями. 

«Можемо констатувати, українські маши
нобудівники вже пропонують обладнання, яке 
гідно конкурує на міжнародному ринку як за 
якістю, так і ціною. Великим «плюсом» такої 
співпраці є низка послуг, яка дає можливість 
ефективно експлуатувати обладнання. Такий 
сервіс, як наприклад, дистанційний моніторинг, 
реалізують всі світові машинобудівні гіганти, 
як то Siemens, Solar, GE. Наші технічні фахівці в 
співпраці із «Зорею» вже оцінили його перева
ги, і ми розглядаємо можливість поширити таку 
систему на інші об’єкти газотранс портної сис
теми», – відзначив т.в.о. президента Укртранс-
газу Андрій Хоменко. 
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Українські машинобудівники 
пропонують обладнання, 
яке гідно конкурує на 
міжнародному ринку

В Укртрансгазі тривають зміни, спрямовані на підготовку до відокремлення діяльності з транспортування газу — анбанд-
лінг Оператора ГТС України. Зокрема, з 10 грудня 2018 року змінено організаційну структуру Товариства. Всі ВУПЗГ увійш-
ли  до Оператора газосховищ України. ЛВУМГ, що знаходилися в складі Львівтрансгазу, підпорядковані Прикарпаттрансгазу. 
А Одеське ЛВУМГ увійшло до Черкаситрансгазу
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Зберігання транзиту газу терито-
рією України – ключове завдання 
як керівництва Укртрансгазу та 
Групи Нафтогаз, так і країни в ці
лому. Втрата транзиту негативно 
вплине на економіку всієї держа
ви — Україна може втратити до 3% 
ВВП, що забезпечує сплата послуг 
за транзит російського газу. Крім 
того, не поновлення транзиту 
призведе до необхідності значно 
знизити потужності української 
ГТС. Адже розгалужена система 
будувалася з розрахунку на об
слуговування транзиту, для за
безпечення внутрішніх потреб 
її потужності забагато. Напри
клад, за 11 місяців поточного року 
Укртрансгаз протранспортував 
з РФ до Європи та Молдови май
же 80   млрд куб. м. А внутріш
нім споживачам втричі менше – 
24  млрд  куб. м газу.

Задля зберігання обсягів тран-
зиту і завантаження української 
ГТС необхідно провести серйоз
ну «домашню роботу». І перш за 
все – створити незалежного Опе
ратора ГТС, що відповідає всім 
європейським вимогам. Іншими 
словами – провести анбандлінг. 

Поточна стратегія Укртрансгазу 
передбачає відокремлення діяль
ності з транспортування газу від 
інших – зберігання газу, будівниц

тва та обслуговування газопрово
дів. Оператор ГТС має працювати 
незалежно від Групи Нафтогаз. 
Такий шлях пройшли майже всі  
європейські країни, адже там 

дуже прискіпливо ставляться до 
монополій. Тож, аби стати повно
цінним учасником європейського 
газового ринку, ми маємо викона
ти умови, що прийняла Україна, 
підписавши Угоду про приєднан
ня до Енергетичної Співдруж
ності (зокрема, впровадження по
ложень Третього енергетичного 
пакету) та остаточно відокреми
ти діяльність з транспортування 
природного газу. 

Початок активної стадії анбанд-
лінгу припав на друге півріччя ми
нулого року. Було створено нову 
філію «Оператор ГТС України». 

До її складу переведено необхід
ні активи та частину персоналу. 
Ми планували завершити її фор
мування та створити окрему юри
дичну особу після Стокгольмсь
кого арбітражу у лютому 2018 
року. Однак були змушені призу
пинити цей процес. Адже поточ
ний контракт з Газпромом уклав 
НАК «Нафтогаз України». Він є 
акціонером Укртрансгазу і, відпо
відно, Оператора ГТС. Тобто юри
дично після анбандлінгу Нафто
газ не зможе впливати на роботу 
Оператора і, отже, забезпечувати 
виконання договору на транзит з 
Газпромом. Тож юридичне відо

кремлення Оператора ГТС пере
несено на початок 2020 року, піс
ля закінчення чинного контракту 
з Газпромом.

Анбандлінг триває згідно з пла-
ном. З одного боку, маємо завер
шити всі процеси, аби бути гото
вими відпустити Оператора ГТС 
у вільне плавання. З іншого – роз
поділити операційні та виробничі 
процеси, організаційну структуру, 
майно таким чином, щоб не зашко
дити роботі Укртрансгазу у май
бутньому. Планується, що в Укр
трансгазі залишиться діяльність зі 
зберігання газу та сервісні функції, 
які будуть використовуватись для 
потреб всієї Групи Нафтогаз.

До робочої команди, що відпові-
дає за анбандлінг, увійшли керів
ники за напрямками та фахівці з 
Укртрансгазу та НАК «Нафтогаз 
України». Також ми залу чаємо 
міжнародних експертів, які ма
ють необхідний досвід. Зокре
ма, консалтингову компанію 
PricewaterhouseCoopers.

За планом анбандлінг (юридичне 
відокремлення Оператора ГТС 
від групи Нафтогаз) відбудеться 
1 січня 2020 року. Це буде остан
ня крапка – юридичне відокрем
лення. А  фактично цей процес 
завершиться на півроку раніше – 
липень 2019 року. На цей час ми 
з потенційними партнерами ос
таточно визначимося з операцій
ною моделлю роботи Оператора. 
Філія наповниться необхідним 
персоналом, що зможе виконува
ти всі процеси, пов’язані з транс
портуванням газу. Зміняться від
повідні операційні та виробничі 
процеси. Другу половину наступ
ного року присвятимо владнанню 
всіх юридичних питань та проход
женню міжнародної сертифікації 
Оператора ГТС. 

Створення філії  «Оператор га-
зосховищ України» – необхідний 
крок для виділення Оператора 
ГТС. Десятиріччями українська 
ГТС працювала як єдине ціле. 
Процеси та працівники пов’язані. 
Тому, готуючись до анбандлінгу, 
маємо їх розподілити. До струк
тури філії «Оператор газосховищ 
України»   вже перейшли люди, 
активи. Затверджується новий 
формат взаємодії між лінійною 
частиною та ПСГ.

Збереження трудового колек-
тиву  – важливе завдання. Безу
мовно, перетворення, що нас очі
кують, потребують підвищення 
ефективності компанії та зміни 
організаційних структур. Але ан
бандлінг не має на меті скорочен
ня працівників. 

Підготовка до анбандлінгу має 
відбуватися прозоро. Тому ми 
постійно зустрічаємося і розпові
даємо, як проходить процес, всім 
зацікавленим сторонам – пред
ставникам акціонера, потенцій
ним інвесторам, гравцям європей
ського та вітчизняного газового 
ринку, співробітникам. Усвідом
люючи велику увагу до проекту, 
наглядова рада НАК  «Нафтогаз 
України» запровадила щоквар
тальні публічні звіти про кроки, 
зроблені на шляху до анбандлінгу. 
Адже тільки так можна завоювати  
у всіх зацікавлених сторін довіру 
до наших дій і впевненість у кін
цевому результаті.

Ми взаємодіємо з «Магістраль-
ними газопроводами України»   – 
компанією, створеною під егідою 
Кабінету Міністрів України для 
подальшого управління Операто
ром ГТС. Знаходимося у постій
ному діалозі та разом вирішує
мо – як досягнути спільної мети. 
24.07.2018  р. наглядова рада НАК 
«Нафтогаз України» та наглядо
ва рада «МГУ» підписали мемо
рандум про взаємодію, за яким 
відбуватиметься процес співро
бітництва щодо підготовки до ан
бандлінгу. 

Залучення іноземного партне-
ра – ключовий фактор для гаран
тування подальшого транзиту. 
У  протистоянні діям Газпрому, 
нам необхідна підтримка євро
пейських партнерів.  Також це до
поможе нам впроваджувати між
народні стандарти роботи, 
знаходити нові контракти та до
даткові інвестиції. 

Павел Станчак, генеральний директор філії «Оператор ГТС України»: 
«АНБАНДЛІНГ ТРИВАЄ ЗГІДНО З УЗГОДЖЕНИМ ПЛАНОМ» 
Рік тому Укртрансгаз розпочав процес анбандлінгу – відокремлення діяльності з транспортування газу. Як тримається курс на ан-
бандлінг Оператора ГТС, яким чином це вплине на співробітників компанії та що необхідно, аби забезпечити роботу української 
газотранспортної системи після закінчення поточного контракту з Газпромом. Про це розповідає Павел Станчак, член правління 
Укртрансгазу, генеральний директор філії «Оператор ГТС України»

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020

Створення філії 
зі зберігання газу

Юридичне 
відокремлення

Розширення філії оператор 
«ОГТСУ» та її оптимізація

У протистоянні 
діям Газпрому нам 
необхідна підтримка 
європейських 
партнерів

Збереження транзиту 
газу територією 
України — ключове 
завдання

ЕТАПИ АНБАНДЛІНГУ



№ 15 Грудень, 2018 ТЕМА НОМЕРА

— Богдане Михайловичу, восени по-
точного року створено філію «Опе-
ратор газосховищ України», яку ви 
очолили. Чим зумовлені ці перетво-
рення?
— Рік тому розпочався процес ан
бандлінгу — відокремлення Операто
ра ГТС. Це стало початком потужних 
змін всередині Укртрансгазу. Багато 
десятирічь лінійна частина, підземні 
газосховища та сервісні підприєм
ства працювали як єдиний механізм. 
Управління магістральних газопрово
дів, тобто структури, що відповідають 
за транспортування газу, керували 
ПСГ. 

Але ми розуміємо, що під час відо
кремлення Оператора ГТС більшість 
співробітників, які задіяні у процесі 
транспортування газу, також перей
дуть до новоствореної організації. 
Поточні виробничі та бізнеспроцеси 
зміняться. Тому проведена заздале
гідь реорганізація дає змогу Операто
ру газосховищ працювати автономно 
після анбандлінгу Оператора ГТС.  
Нова філія базуватиметься у Львові, 
але керуватиме ПСГ по всій Україні. 

— Коли новостворена філія почне 
повноцінно працювати?
— 10 грудня 2018 року розпочато вну
трішню реорганізацію філії. Ми вже 
здолали «основні віхи». До складу 
Оператора газосховищ перейшли 
всі працівники, що забезпечують ро
боту підземних газосховищ. ВУПЗГ 
фактично та юридично підпорядко
вані нашій філії. Відбулася передача 
основних засобів та необоротних 
активів.

Наразі продовжуємо відшліфо
вувати деталі. Передусім  юридич
ні та технологічні аспекти роботи 
філії. Наприклад, перереєстрацію 
дозвільних документів, укладення 
додаткових угод з партнерами або 
розроблення регламентів взаємодії 
з іншими підрозділами Укртрансгазу, 
насамперед — Оператором ГТС.

— Яким чином формується штат 
«Оператора газосховищ України»? 

— Апарат складається переважно з 
працівників апарату Львівтрансгазу. 

Виняток — працівники підрозділів 
з транспортування газу. Під час реор
ганізації до складу Прикарпаттранс 
газу перейшли чотири лінійнови
робничих управління магістральних 
газопроводів Львівтрансгазу. Відпо
відно їхні співробітники, що забез
печують роботу магістральних га
зопроводів, також увійшли до штату 
апарату Прикарпаттрансгазу. 

Персонал ВУПЗГ перейшов до 
складу Оператора газосховищ через 
зміну підпорядкування. На цьому ета
пі ми просто змінили записи в трудо
вих книжках працівників.

— Чи передбачається оптимізація ор-
ганізаційної структури та персоналу 
під час переходу?
— Певну оптимізацію в апараті філії 
уже пройдено. Одразу наголошую, 
що її головна мета  — перерозпо
діл функціоналу задля підвищення 
управлінської ефективності. Скоро
чення персоналу не відбувається.

Наприклад, заступник директора 
з комерційних питань відповідає за 
всі операції, пов’язані із забезпечен
ням доходу філії. А головний інженер 
координує всі проекти з поточної 
експлуатації, технічного обслуго
вування, ремонтів та реконструкції 
виробничих об’єктів. Тобто все, що 
пов’язано з операційними (ОРЕХ) та 
капітальними витратами (САРЕХ). 

Ще один приклад  — після злиття 
відділів кадрів і організації праці та за
робітної платні створено відділ робо
ти з персоналом. За таким саме прин
ципом на базі кількох організаційних 
одиниць з’явився юридичний відділ.

— Чи вплине перехід працівників до 
новоствореної філії на визначення 
їхнього грейду та посадового окладу?
— На цьому етапі працівники перехо
дять до філії з тими самими грейдами 
та окладами, які встановлено станом 
на 1 грудня. Однак невдовзі відбудеть
ся додаткова оцінка, що має оцінити 
нові посади та переоцінити деякі на

явні, функціонал яких істотно розши
рився. Адже оргструктура змінюється, 
змінюється функціонал і рівень відпо
відальності низки посад – відповідно, 
має бути проведена їх оцінка в умовах, 
що змінилися. На основі оцінки буде 
прийнято рішення про зміну грейдів.

— Яким чином відбуватиметься пере-
дача активів новоствореній філії?
— У складі Оператора газосховищ 
сконцентровано всі необхідні ресур
си для того, аби він забезпечував тех
нологічний процес зі зберігання газу 
та обслуговування ПСГ.

Перелік необоротних активів та 
основних засобів, що перейшли на 
баланс Оператора газосховищ, було 
визначено під час річної інвентари
зації, затверджено на засіданні прав
ління Укртрансгазу та передано філії. 
Йдеться про 8890 одиниць основних 
засобів з балансовою вартістю близь
ко 169,4 млрд грн.

Матеріальні цінності перейшли до 
філії слідом за матеріально відпові
дальними особами. 

Також найближчим часом ми пла
нуємо провести ще одну інвентари
зацію — цього разу в межах філії.

— Як буде здійснюватися взаємодія 
між Операторами ГТС та ПСГ?
— У цьому питанні можна виділити 
такі складові.

Ми, разом з апаратом управлін
ня АТ «Укртрансгаз» та колегами з 

Оператора ГТСУ та Інституту транс
портування газу, розробили проект 
внутрішнього регламенту взаємодії 
між філіями. Визначили основні прин
ципи, затвердили  точки балансового 
та експлуатаційного розмежування. 
До кінця місяця маємо налаштувати 
системи автоматичної передачі тех
нологічних параметрів у цих точках. 

Складніше з комерційною складо
вою. Під час розділення функціоналу 
та зон відповідальності з’явилася низ
ка питань, що не виникала, доки під
земки та лінійна частина працювали у 
складі УМГ. Наприклад, ми маємо чіт
ко розмежувати повноваження двох 
операторів та прописати алгоритм  — 
хто має повноваження надавати за
явку на закачування/відбір газу, на чий 
баланс цей об’єм газу нараховується та 
яким чином це відбувається тощо.  

Наше основне завдання — під час 
перехідного періоду владнати всі ню
анси, забезпечивши безперебійність 
роботи та максимальний комфорт 
для клієнтів.

— Чи працює єдиний диспетчер-
ський центр для ПСГ?
— Так. На базі диспетчерської служби 
Львівтрансгазу створено диспетчер
ську Оператора газосховищ, її фахів
ці вже отримали канали зв’язку з ПСГ 
та координують роботу останніх. 
Наступне питання — запровадження 
повноцінної комерційної диспетче
ризації.

— Ви також виконуєте обов’язки ди-
ректора Львівтрансгазу. Яка подаль-
ша доля цієї філії?
— 10 грудня відбулася реорганізація 
Львівтрансгазу. Чотири ЛВУМГ  — 
Бібрське, Волинське, Рівненське та 
Тернопільське  — перейшли до скла
ду Прикарпаттрансгазу. Перехід від
бувся разом з персоналом, активами, 
виробничими та бізнеспроцесами. 
Одночасно, як було зазначено вище, 
всі ВУПЗГ, що були у складі Львів 
трансгазу, перейшли до Оператора 
газосховищ. 

Нині в складі Львітрансгазу, а 
саме  — його апарату, залишається 
кілька десятків фахівців, які мають 
ще якийсь час підтримувати поточ
ну роботу цієї філії та «закрити всі 
справи». На це піде певний час, після 

чого ці співробітники будуть переве
дені  до складу або Прикарпаттранс 
газу, або Оператора газосховищ 
України. У будьякому разі, маємо 
забезпечити збереження кадрового 
потенціалу та, незважаючи на зміну 
організаційної структури та функ
ціоналу, знайти добре застосуван
ня фахівцям, що наразі працюють в 
Львівтрансгазі.

— Оператор газосховищ України 
працюватиме як філія Укртрансгазу. 
Чи є в планах її подальша реструк-
туризація, юридичне відокремлення 
цього підрозділу?
— Наша мета  — запровадити таку 
модель, яка була б прообразом пов
ноцінної юридичної особи. Однак 
саме юридичне відокремлення на 
цьому етапі не передбачено. Опера

тор газосховищ залишається части
ною Укртрансгазу, апарат управління 
Укртрансгазу виконує критично важ
ливі функції, зокрема щодо тарифної 
політики та роботи з НКРЕКП тощо.

— Чи вплинуть ці перетворення на 
взаємодію з компаніями, які зберіга-
ють газ в підземних газосховищах? 
— Для наших контрагентів принци
пових змін не відбудеться. Ми вже в 
процесі підписання додаткових угод 
про зміну реквізитів з клієнтами.

— Як будуватиметься робота підзем-
них газосховищ після 2019 року? Що 
необхідно зробити для збільшення 
завантаження ПСГ?
— Безумовно Укртрансгаз прора
ховує можливі сценарії подальшо
го розвитку підземних газосховищ. 
У  тому числі в разі зупинення транзи
ту російського газу до Європи. Спрог 
нозувати ситуацію на 100% складно. 
Однак ми впевнені, що в будьякому 
разі основні підземні газосховища 
будуть задіяні й після 2019го. 

Щодо завантаженості ПСГ, то їх
ній активний об’єм складає понад 
30 млрд  куб м. Останні роки їхня мак
симальна наповненість не перевищує 
60%. Отже, перед Товариством сто
ять завдання щодо оптимізації схо
вищ та створення привабливих умов 
для залучення додаткових клієнтів і, 
відповідно, обсягів зберігання газу в 
ПСГ.

— Які завдання ви ставите перед 
колективом новоствореної філії як 
керівник?
— У нас є все для успіху, адже в 
складі новоствореного Оператора 
зібрався кваліфікований та дієздат
ний колектив. Зараз ми проходимо 
нелегкий перехідний період, тож 
маємо згуртуватися навколо спіль
ної мети  — створити життєздатне 
підприємство, що має стратегічне 
для нашої держави значення.

Але нам є чому вчитися. Переду
сім  маємо змінити філософію нашої 
роботи, почати жити в реальних 
ринкових умовах. Зрозуміти, що 
результат, в тому числі й зарплата, 
напряму залежить від наших зусиль. 
А ще, як в родинному бюджеті, по
чати контролювати свої доходи та 
витрати. І успіх прийде. 
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Богдан Максимчук, директор філії «Оператор газосховищ України»: 
«НАША МЕТА – СТВОРИТИ ЖИТТЄЗДАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЩО ПРАЦЮВАТИМЕ ПІСЛЯ АНБАНДЛІНГУ»
У листопаді 2018-го було створено нову філію «Оператор газосховищ України», що поєднала у своєму складі 11 підземних сховищ 
газу (ПСГ) та стала координувальним центром для підприємств зі зберігання газу. Про те, чому було прийнято таке рішення, як 
буде налаштовано роботу новоствореної філії та які перспективи у бізнесу зі зберігання газу – в інтерв’ю Богдана Максимчука, ди-
ректора «Оператора газосховищ України»

ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ

11 ПСГ 

проектний активний 
об’єм газу в ПСГ

у складі

найбільші за обсягом 
сховища в Європі. 

Україна — на ІІІ місці 
в світі за об’ємами 

ПСГ
кваліфікованих  

працівників

близько  
2 000 

понад
30  

млрд куб. м 
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Цілеспрямованість, витримка та 
систематичність – слова, котри
ми характеризують спортсменів. 
Проте, що можна сказати про ве
логонщиків? Велосипед – це той 
друг, який своїм характером гартує 
власника, допомагає відточувати 
майстерність, це величезне джере
ло знань, умінь та емоцій. Гонщики, 
люди з прекрасною фізичною під
готовкою, силою волі та ідеями, які 
«виходять з гри» тільки, якщо отри
мують тяжкі травми.

На Черкаській діагностичній діль
ниці Київського територіального 
центру філії Техдіагаз вже 2,5 роки 
працює Максим Фонрабе – меха
нік, хороший працівник, прекрасна 
людина, що за сумісництвом є май
стром спорту міжнародного класу, 
Призером кубку світу та багато
разовим Чемпіоном України з ве
лоспорту на треку. 

Максим, ще в дитинстві проявив 
власне бажання стати гонщиком, 
прийшовши до дитячої спортивної 
школи. Хлопець зі звичайної роди
ни, в якій йому ніхто спеціально не 

прищеплював любов до велосипе
да, вже мав чітке уявлення, ким він 
хоче стати.

У 2002 році Максим остаточно 
вирішив присвятити себе велоспор
ту і вступив до Республіканського 
вищого училища фізичної культури. 
Саме протягом навчання і розкрився 
його талант. Вже через 8 років Мак
сим стає Чемпіоном України.

На питання, чому саме він обрав 
велоспорт, Максим відповів дуже 

чітко: «Швидкість та адреналін, від
чуття вітру, можливість подорожу
вати, побачити нові міста та крає
види – всього неможливо описати, 
та головне питання, як це можна не 
любити?». 

Серед перемог Максима чис
ленні нагороди в індивідуальній та 
командній гонці, перемоги на між
народних змаганнях, чемпіонатах 
Європи та почесне звання майстра 
спорту міжнародного класу.

МАКСИМ ФОНРАБЕ: ШВИДКІСТЬ ТА АДРЕНАЛІН, 
МОЖЛИВІСТЬ ПОДОРОЖУВАТИ  – ЯК ЦЕ МОЖНА 
НЕ ЛЮБИТИ?

ПРАЦІВНИК УКРТРАНСГАЗУ 
СТАВ ЗАСЛУЖЕНИМ 
ДОНОРОМ УКРАЇНИ

ДОНЬКА НАШОГО ПРАЦІВНИКА 
СТАЛА ОЛІМПІЙСЬКОЮ ЧЕМПІОНКОЮ 

В Укртрансгазі щоразу пишаються 
власними працівниками: майстрами 
своєї справи, талановитими спортс
менами, співаками та поетами. 

Цього разу розкажемо про нашо
го колегу, який вже протягом бага
тьох років рятує людські життя. Так, 
у 2009 році Ігор Гнатишин – Голова 
профспілкового комітету Гайсин
ського ЛВУМГ, а також провідний 

економіст із збуту Черкаської філії 
«Оператор газотранспортної сис
теми України», вже отримував одну 
з найлюдяніших нагород – «Почес
ний донор України». 

Та нещодавно, за наказом Прези
дента України йому було присвоєно 
почесне звання «Заслужений до
нор України». Перед цим Ігор здав 
119 разових максимально допусти
мих доз крові, що загалом становить 
52,1 літри.

У дитинстві Ігор Гнатишин мав 
гарний приклад – його батько також 
був донором. Тому вже з 18 років, 
проходячи всі необхідні перевірки, 
він здає кров кожні два місяці, гото
вий приїхати до лікарні за першим 
викликом. На його рахунку прямі 
переливання крові дітям, післяро
дові та операційні переливання. Як 
стверджує сам заслужений донор, 
врятувати життя може кожний! 

Такі люди одночасно виклика
ють повагу і надихають. Від імені 
працівників нашого Товариства ві
таємо Ігоря Гнатишина з почесною 
нагородою!

СЕРГІЙ ТАУШАН ОЧОЛИВ 
ХАРКІВТРАНСГАЗ

З 10 грудня 2018 року директором 
філії Харківтрансгаз призначено 
Таушана Сергія Григоровича, який 
до цього займав посаду начальника 
Краматорського ЛВУМГ.

Новопризначений очільник 
Харківтрансгазу закінчив Крама
торський економікогуманітарний 
інститут за спеціальністю «Менедж
мент у виробничій сфері». Пізніше 
отримав освіту в ІваноФранків
ському державному технічному 
університеті нафти і газу, факультет 
«Газонафтопроводи та газонафто
сховища». 

Весь професійний шлях Сергія 
Григоровича пов’язаний з Укртранс
газом, у структурі якого він працює з 
1999 року. Після отримання освіти він 
прийшов на роботу до Ялтинсь кого 
ЛВУМГ Донбастрансгазу та про
йшов шлях від інженера до начальни
ка служби ГРС. Продовжив кар’єру у 

Макіївському ЛВУМГ як зас тупник 
начальника управління та у 2013 році 
був переведений на посаду началь
ника Краматорського ЛВУМГ Дон
бастрансгазу. З 2015   року Крама
торське ЛВУМГ приєдналось до 
складу Харківтрансгазу.

Першочерговим завданням 
Сергія Григоровича є забезпечен
ня транспортування природного 
газу магістральними газопровода
ми в складних умовах, в тому числі 
поряд з тимчасово окупованими 
територіями. Він також відповідає 
за  надійне і безперебійне функ
ціонування ГТС в межах філії,  мо
дернізацію та проведення якісних 
ремонтів на об’єктах підпорядко
ваних підрозділів.

Михайло Петрович Собчук, який 
до цього очолював Харківтрансгаз, 
звільнений у зв’язку з виходом на 
пенсію. 

17річна Валерія Іваненко, донька 
одного з наших працівників у Хар
ківтрансгазі, здобула золото на 
юнацьких Олімпійських іграх 2018 
з метання молота в БуеносАйресі. 

Її батько, Олександр Іваненко, 
і за сумісництвом – головний тре
нер дівчини, працює в лінійноекс

плуатаційній службі Криворізького 
ЛВУМГ Харківтрансгазу. Олександр 
з дитинства мріяв стати олімпій
ським чемпіоном. Його спортивні 
результати були промовистішими 
за будьякі слова: багаторазовий 
чемпіон України з метання молота, 
майстер спорту, чемпіон матчевої 
зустрічі Україна – Туреччина – Бі

лорусь у 1995 році. Олімпійські вог
ні здавалися йому дуже близькими. 
Але трагічна випадковість та вирок 
лікарів перекреслила усі його надії 
та сподівання… 

У 2005 році батько Олімпійської 
чемпіонки був прийнятий на роботу 
до Криворізького ЛВУМГ операто

ром ГРС «П’ятихатки». Став брати 
участь у Спартакіадах Укртрансгазу 
з гирьового спорту та дуже швидко 
дійшов до перших призових місць 
навіть у Спартакіаді Нафтогазу. 

В Олександра двоє дітей. І саме 
донька Валерія стала виявляти здіб
ності до спорту. І батько зробив все, 
аби його мрія втілилася в життя! 

Валерія Іваненко почала впев
нено перемагати на чемпіонатах 
України і в травні 2017 року вперше 
поїхала на змагання у складі збірної. 
На матчевій зустрічі Україна – Біло
русь  – Туреччина тоді ще 15річна 
дівчина метнула молот на 68 м, вста
новивши особистий рекорд та впер
ше вигравши міжнародний старт. 

У 2018 році результати Валерії у 
метанні молота вже не опускалися 
нижче 73 м. На чемпіонаті Європи 
з легкої атлетики, що відбувся у 
липні в угорському Дьєрі, вона по
казала найкращий результат серед 
атлеток віком до 18 років. А у фіналі 
змагань Валерія впевнено посіла 
перше місце. 

Окрім золотої медалі Чемпі
онат Європи подарував Валерії 
ще й іменну ліцензію на юнацькі 
Олімпійські ігри, які відбулися в 
жовтні в БуеносАйресі. За резуль
татами двох днів змагань вона ста
ла золотою медалісткою юнацької 
Олімпіади. «Це щось неймовірне! 
Неперевершені відчуття та емо
ції,   – ділиться враженнями дівчи
на.  – Хочу подякувати своєму тре
неру та батьку. Ця медаль –  його 
заслуга. Без нього її не було б! 
Щиро вдячна своїм близьким та 
всій Україні за підтримку, яку ми 
тут, в далекій Аргентині, дуже до
бре відчуваємо. Я дуже щаслива!». 

Від імені усього колективу Укр
трансгазу щиро вітаємо Валерію 
та Олександра Іваненків з довго
очікуваною перемогою та бажаємо 
подальших успіхів!


