
Три дні вирувало мистецьке свято, 
в якому взяли участь близько 160 
працівників Компанії, залюблених 
у пісню і танець, вокально-інстру-
ментальне виконання і художнє 
слово, у вишивку та народні ре-
месла. Саме тут учасники фести-
валю мали змогу продемонстру-
вати свої уміння й таланти у різних 
номінаціях декоративно-приклад-
ного та сценічного мистецтва.

Кожна філія прагнула якнайкра-
ще представити своє підприєм-
ство і свій регіон. Прикарпат-
трансгаз, як гостинні господарі, 
привітали всіх у чарівних Карпатах 
і запальними мелодіями задали 
тон усьому фестивалю. Черкащани 
їх підтримали козацьким багато-
голоссям, а львів’яни – гармонією 
академічності. 

Укргазтехзв’язок потягнув у 
вир молодості, світла та безтур-
ботності, а з Київтрансгазом всі 
побували на гостині у молодої сім’ї 
газовиків, де й поспівали, і потан-
цювали, і посміялися від душі… 

Харків’яни манили до себе 
слобожанськими мелодіями і  

танками, зачаровували інструмен-
тальними та вокальними творами, 
як авторськими, так і популярни-
ми, і навіть здивували присутніх 
неординарним номером. 

Апарат Укртрансгазу, як завше, 
був на висоті, бо що є вище Гран-
прі. Та крім того, цей колектив 
привіз на фестиваль повноцінний 
ВІА і власним аранжуванням відо-
мих композицій підкорив серця 
і журі, і глядачів. Інститут тран-
спорту газу на сцені медитував і 
досягав просвітлення у багатьох 
жанрах.  Агрогаз проймав душі ма-
теринським болем і тут же втішав 
світлими мелодіями та піснями.

Про полеглих героїв, про війну 
на сході України нагадав усім Укр-
газпромбуд, а також вразив джазо-
вими композиціями та переспівом 
всесвітнього хіта. Свої заслужені 
оплески Укргазенергосервіс отри-
мав за багаторічну відданість сцені.

Свято відбулося, залишивши 
всім приємні спогади і настанови 
на наступний фестиваль.

 До нових зустрічей, друзі!
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З 4 по 8 червня 2018 року в Оздоровчому 
комплексі «Карпати», що в Яремчі, пройшов 
фестиваль-конкурс художньої самодіяльної 
творчості працівників Укртрансгазу, присвячений 
70-річчю газотранспортної системи України.

ТОП-5
найкращих номерів 
фестивалю від газети  
«Наш Трансгаз»

АНДРІЙ  
БЕРЕЗДЕЦЬКИЙ  
(Львівтрансгаз) – 
«Volare»

АННА  
ЧОРНОБРИВЦЕВА  
(апарат Укртрансгазу) – 
«Feeling good»;

ІННА  
БОБИК  
 (Агрогаз) –  
«Мати»

АННА  
КРАВЕЦЬ  
 (Укргазтехзв’язок) – 
«Чому квіти мають очі»

ЯРОСЛАВ  
ЯРЕСЬКО  
(апарат Укртрансгазу) – 
«What a Wonderful World»
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До оцінювання виступів номінантів на фестивалі-конкурсі вже традиційно 
запрошується авторитетне журі, яке відбирає номери за багатьма 
критеріями. Цьогоріч членам журі суддівство давалося нелегко, адже 
артистів, які претендували на високі бали, було дуже багато. 

Найсильніші намагалися підтвердити звання кращих з минулих фестивалів, хтось прагнув взяти реванш, 
а для когось це був дебют. Отож боротьба за призові місця виявилася запеклою, а результати − не завж-
ди втішними. Редакція газети «Наш Трансгаз» вирішила провести власне невелике опитування серед 
організаторів й учасників, які побували на виступах усіх філій. Переконливу перемогу тут здобули п'ять 
виконавців, що набрали найбільшу кількість балів від наших експертів.

Серед інших виконавців експерти відзначили також:
вокальний ансамбль (Львівтрансгаз) – «В’язанка українських народних пісень»; вокальний дует: Пиріг 
Андрій та Савчак Володимир (Львівтрансгаз) – «Жива вода»; Вачевську Лесю (апарат Укртрансгазу) – 
«Маруся Чурай»; Очкаса Тараса (Київтрансгаз) – «Про Івана та бабу»; вокальний дует: Панасюк Андрій 
та Ханикін Сергій (Харківтрансгаз) – «Але»; ВІА «Шоу на трубі» (апарат Укртрансгазу) – «Любов – це…»; 
Бортник Наталію (апарат Укртрансгазу) – «Колискова для Оксаночки»; Гошовську Олену (Київтрансгаз)  – 
«Відірватись від землі»; Панасюка Андрія (Харківтрансгаз) – «Мої батьки»; ВІА «Шоу на трубі» (апарат 
Укртрансгазу) – «Nothing Else Malters». 

У ролі експертів для газети «Наш Трансгаз» виступили: Микола Табак, Сергій Турчак, Анна Чорнобривцева, 
Анна Кравець, Андрій Панасюк, Олексій Шушура.

Всі виступи, гала-концерт  
та розподіл місць — за посиланням  

www.utg.ua/fest2018
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УСПІШНІ В ПРАЦІ,  
ТАЛАНОВИТІ У ТВОРЧОСТІ – 
ТАКИМИ МИ Є!

Фестиваль-конкурс художньої самодіяльної творчості в Укртрансгазі – це завжди 
подія, до якої всі готуються ретельно і заздалегідь. І от він уже віддзвенів-відшумів 
і загубився в яремчанських смереках, а всім учасникам залишив приємні спогади 
й сподівання на нові зустрічі.

Про те, чим запам’ятався і чому навчив фестиваль, діляться своїми враженнями 
його організатори та учасники.

Секрет успіху наших номінантів полягає у сумлінному навчанні і тривалій 
підготовці. Цьогорічний фестиваль майже не відрізнявся від попередніх.  

І з одного боку – це добре. А з іншого, все змінюється – і фестиваль має змінювати-
ся, набувати нових форм. Тому надалі ми працюватимемо над його вдосконаленням
СЕРГІЙ ТУРЧАК, член оргкомітету, голова Ради голів профкомів

Наші працівники обдаровані Богом, природою і батьками. У них є дар,  
яким вони щедро діляться з нами. До того ж я не знаю жодного працівника – 

учасника фестивалю, який би погано працював. Це все дисциплінує, об’єднує  
їх і допомагає краще працювати
МИКОЛА ТАБАК, заступник голови оргкомітету, 
директор виконавчий – директор департаменту з загальних  
і соціальних питань

І танці до світання від Наталі Сірецької  
та Інни Бобик з Агрогазу

Свою подяку «вечірньому сонцю» складає 
Укргазпромбуд

Зворушлива Інна Бобик з піснею «Мати» 
(Агрогаз)

«Радій тому, що доля дає!», −  
закликає апарат Укртрансгазу

Запальний «Чардаш» у виконанні 
 Андрія Берездецького з Львівтрансгазу

Про Україну співає Укргазтехзв’язок
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Вже стало доброю 
традицією, що Хар-

ківтрансгаз привозить на 
фестиваль власні пісні, 
присвячені нашій роботі, 
Укртрансгазу, Україні.  
Це творчий доробок гурту 
«Газовик» Пролетарського 
ВУПЗГ. Нам приємно дару-
вати такі твори, бо праця 
газовиків заслуговує на те, 
аби бути оспіваною
АНДРІЙ ПАНАСЮК, 
І премія у номінації 
«Дуети» та «Тріо», 
головний інженер 
Криворізького ЛВУМГ

Вірю, що цьогорічна висока нагорода для мене є початком великих перемог. 
Мені дуже приємно, що наші працівники поза роботою мають можливість 

удосконалювати свої таланти та вміння
АННА ЧОРНОБРИВЦЕВА, володарка Гран-прі фестивалю,  
інструктор з культурно-масової та спортивної роботи 
Об’єднаного профкому працівників апарату

Цей фестиваль подарував нам яскраві й унікальні виступи, де одні номери 
зворушували до сліз, а інші – наповнювали радістю та надією.

Приємно, що вже вкотре творча енергія учасників фестивалю підсилюється  
цілющим повітрям Карпат. Для нас велика честь приймати фестиваль.  
І Прикарпаттрансгаз робить все можливе, аби талановиті працівники не тільки 
насолодилися мистецькою атмосферою та спілкуванням, а ще й добре відпочили 
ВІКТОР РАХМІЛЬ, директор філії Прикарпаттрансгаз

Яскравий, професійний і неперевершений виступ 
Анни Чорнобривцевої

«Наймиліший в світі край – моя Україна»,  — 
вважає Львівтрансгаз. І як тут не погодитися…

Розмаїття  
декоративно-прикладного мистецтва

«Чорна квітка», як сльоза із серця, 
 від Уляни Дубас з Прикарпаттрансгазу

Запалює серця Укргазенергосервіс

Трепетно про батьків співає Андрій Панасюк  
з Харківтрансгазу

Гармонія неба і землі  
від Інституту траспорту газу
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Над номером працювали:  
Наталя Бортник, Катерина Брага,  
Олексій Панов  
Маєте інформацію для газети?
Пишіть на 2020@utg.ua

Такі фестивалі дуже потрібні для згуртованості колективу, підтримання  
корпоративного духу, демонстрації умінь і талантів наших співробітників. 

Цього року ми почули багато схвальних відгуків про наш виступ, і це дуже  
приємно. Для репертуару (сольного і квартету) ми обирали саме сучасні пісні, 
хотіли показати щось нове, аби вразити глядачів
АННА КРАВЕЦЬ, І премія у номінації  
«Солісти-вокалісти», інженер філії «Укргазтехзв’язок»

Я вперше на такому фестивалі, і у мене просто неймовірні враження від  
нього. Головне – це люди, талановиті, красиві, щирі, добрі… Це одна велика 

й дружна сім’я. Спасибі всім, що ви є поруч. І ще, особисто для мене, фестиваль 
є підтвердженням того, що я працюю в найкращій компанії і живу в чудовій  
країні – моїй Україні
ОЛЕКСІЙ ШУШУРА, переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій», 
директор департаменту із закупівлі товарів, робіт та послуг

Мелодійний вояцький вальс  
від Львівтрансгазу

Співаймо разом  
з Черкаситрансгазом

Бо не закупівлями єдиними...

Дружний колектив Прикарпаттрансгазу –  
велика родина газовиків

«А мій милий журиться, ой журиться-журиться» − 
колоритно від Київтрансгазу

Вперше на фестивалі −  
джаз у виконанні Анни Кравець

З Київтрансгазом віриш, що все буде добре…


