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Березень, 2019Корпоративне видання Укртрансгазу

ШАНОВНІ ПАНІ! ЧАРІВНІ ЖІНКИ!
Вітаю вас з Міжнародним жіночим днем!

Активні, талановиті, мудрі, ініціативні, сміливі, на-
полегливі — такі ви в нас є! І ми пишаємось вами, ваш 
ентузіазм та життєвий оптимізм у найскладніших ситу-
аціях надихає нас, ви для нас — зразок невтомної спра-
ведливості та працьовитості.

Дотримання позиції гендерної рівності є важливим 
та безумовним для мене, і я радий, що ми з вами пра-
цюємо пліч-о-пліч на рівних. Я вдячний кожній з вас за 
ваш професіоналізм та відданість справі. Ваші принци-
повість та готовність до вирішення найскладніших за-
вдань дають впевненість, що ми — справжня команда, 
якій під силу багато чого.  

Бажаю вам здійснення планів та прагнень до досяг-
нення найамбітнішіх цілей, щастя та здоров’я, радощів та добробуту! 

Нехай цей весняний день зарядить вас позитивом, подарує тепло і натхнення.

Голова правління Нафтогазу  
Андрій Коболєв

Прийміть найщиріші вітання з нагоди весняного свя-
та  — 8-го Березня!

Ви — берегині родинного вогнища. Та поряд з тим, 
завдяки вашій мудрості, високій професійності та 
вмінню знаходити компроміси, наша Компанія успіш-
но долає всі виклики нинішнього дня. Ви — цілеспря-
мовані та талановиті, енергійні та завзяті. 

Ви — джерело нашої наснаги. Адже саме ви нади-
хаєте нас, чоловіків, на рішучі, але виважені дії заради 
щасливого майбутнього наших дітей і всієї України. 

Від імені всіх чоловіків Укртрансгазу щиро бажаю 
вам міцного здоров’я і невичерпної енергії. Нехай 
кожен новий день буде наповнений радістю, усміш-
ками, коханням, а у ваших родинах завжди панує мир, 

злагода і любов. 
Щастя вам, добра і краси!

Т.в.о. президента Укртрансгазу  
Андрій Хоменко
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У Лубенському проммайданчику диспет-
чером автотранспорту працює Світлана 
Григорівна Дояр.

Теперішню професію Світлана обра-
ла випадково, але за довгі роки праці ані 
хвилини не сумнівалася у виборі. Іноді їй 
важко працювати серед чоловіків, та вона 
до кожного застосовує свій підхід, за що її  
люблять, цінують і поважають. 

У повсякденному житті пані Світла-
на  — любляча мати та турботлива бабуся. 
Окрім високих фахових досягнень, герої-
ня пишається своїм сином Володимиром, 
якого сама виховала та вивчила. Він також 
пов’язав свою професію з нафтогазовою 
галуззю. 

У Світлани багато захоплень, у вільний 
час полюбляє читати класиків української 
та зарубіжної літератури. Крім того, вона 
завзятий грибник. Спілкування з приро-
дою надає їй наснаги і бадьорості. 

Високою довірою Світлана користується 
і в односельчан. На два терміни обиралась 
депутатом Войнихівської сільської ради.

Секрет життєвого успіху від Світлани 
Григорівни можна охарактеризувати од-
ним словом  — Любов! І, дивлячись на цю 
завжди привітну й усміхнену жінку, віриш, 
що любов’ю можна змінити світ.

Олександр Сирота
Лубенське ЛВУМГ Київтрансгазу

СВІТЛАНА ДОЯР 
Більше 15 років Світлана Григорівна очолює профспілкову групу 
свого колективу. Найголовнішим її досягненням є вміння чути 
своїх колег, підтримувати їх та співпереживати разом з ними 

ЖІНКИ УКРТРАНСГАЗУ ВУСТАМИ КОЛЕГ-ЧОЛОВІКІВ
Ми вже звикли, що напередодні 8-го Березня безліч дискусій про 
потрібність чи непотрібність його святкування. Наша редакція без-
заперечно стала на бік прихильників цього свята і вирішила роз-
повісти про жінок Укртрансгазу — висококласних фахівців своєї 
справи. Відповідно ми задались питанням — хто найкраще зможе 
нам в цьому допомогти. І відповідь прийшла однозначна – звісно ж, 
чоловіки, що працюють поруч. 

Отож зустрічайте – розповіді про наших чарівних, неповторних і 
дивовижних працівниць вустами колег-чоловіків

Одна з головних професійних якостей 
Юліани Романівни Перун — системність — 
дала змогу їй швидко та «без розкачки» 
зануритися в багатогранні процеси Укр-
трансгазу. На посаді директора з управ-
ління персоналом Укртрансгазу вона пра-
цює з вересня 2018 року.  

У нас є така фраза-жарт: «Я завжди диву-
юся, чому мене слухають інші». Жартує так 
і пані Юліана, але не слухати її неможливо. 
Завдяки своїм комунікативним навичкам 
вона може легко та ефективно спілкуватися 
з різними управлінськими рівнями в нашій 
структурі  — робітниками та керівниками 

управлінь, своїми підлеглими та членами 
правління. Вона майже інтуїтивно розуміє 
людей на різних рівнях управління, відчуває 
їхні потреби. Їй притаманний природній дар 
переконання. 

Коли Юліана прийшла працювати до 
Укртрансгазу, однією з перших та цікавих 
традицій, які вона запровадила в нашому 
колективі, став «мозковий штурм». Це, коли 
збирається вся її безпосередня команда та 
починає шукати нові ідеї та підходи у вирі-
шенні завдань. 

До речі, цей метод ми використовува-
ли не раз, доки тривав проект переходу 
на грейдинг, який в Компанії впровадили  
з 1  грудня 2018 року. Адже цей шлях Укр-
трансгаз проходив вперше. І готових відпо-
відей на багато питань просто не було.

Поряд зі своїми професійними якостя-
ми, Юліана є дуже людяною, завжди вміє 
увійти в положення підлеглого, почути його 
потреби та піти йому назустріч. Також вона 
намагається постійно дбати про навчання та 
розвиток персоналу. 

Це жінка з дивовижною працездатністю: 
сьогодні вона наполегливо працює в офісі, 
завтра вже у відрядженні у іншому місті за 
сотні кілометрів — спілкується зі співробіт-
никами на місцях та доносить переваги вве-
дення грейдингу для кожного працівника. 

Дмитро Сороченко
директор департаменту організаційного 

розвитку та винагород Укртрансгазу

ЮЛІАНА ПЕРУН 
Вона майже інтуїтивно розуміє людей та відчуває їхні потреби.  
Їй притаманний природній дар переконання 

Життя — це зустрічі. Кожна із зустрічей за-
лишається в серці, може вплинути на долю. 
Мені пощастило: першою, кого я зустрів, 
коли прийшов працювати в Техдіагаз, була 
Алла Володимирівна Тіхановська (на той час 
ще Дубик, та й по батькові до неї звертались 
не дуже часто). Юна, яскрава, усміхнена до 
всіх дівчина щиро поставилась до нового 
співробітника, допомогла знайти себе в ко-
лективі, завжди рада була поділитися свої-
ми знаннями та вміннями. Такою вона зали-
шається і сьогодні.

Алла Тіхановська походить з династії 
газовиків. Закінчила КПІ. В галузі почала 
працювати з Держкомнафтогазу, пізніше 
перейшла до Техдіагазу. У цьому році вона 
святкує ювілей — 25  років загального «газо-
вого» стажу.

Алла Володимирівна — ініціатор ство-
рення єдиної системи визнання компе-
тентності організацій виконувати роботи з 
діагностування та є одним з авторів відпо-
відного стандарту.

Впродовж 16 років виконувала роботу се-
кретаря Експертної комісії з видачі допусків 
на виконання робіт з технічного діагносту-
вання технологічних об’єктів ГТС Укртранс-
газу. Це вимагало прояву комунікативних 
рис характеру, відповідальності, високого 
рівня тайм-менеджменту: левова частка 
роботи полягала в координації, постійному 
спілкуванні з профільними управліннями 
Товариства та зі сторонніми організаціями 
(загалом проведено роботу з півтора тися-
чею сторонніх підприємств). 

Та попри все в Алли залишається наснага 
для особистого захоплення — дослідження 
свого родоводу, який завдяки її титанічним 
зусиллям вже вивчений за період двох сто-
літь. При цьому вона у вільний від роботи 
час викладає основи генеалогії для всіх, 
хто хоче глибше вивчити історію своєї сім’ї 
і країни.

Костянтин Бабич
Техдіагаз

АЛЛА ТІХАНОВСЬКА 
Цікавим захопленням Алли є дослідження свого родоводу, 
який завдяки її титанічним зусиллям вже вивчений за період 
двох століть 

Увесь трудовий стаж Ірини Олексіївни 
пов’язаний з газовою галуззю. За майже 
30 років вона пройшла шлях від інженера до 

начальника сектору відділу розробки нор-
мативно-методичної документації.

Результати її роботи можна перелічувати 
безкінечно. Ірина — адміністратор автома-
тизованої інформаційно-пошукової сис-
теми чинних нормативних документів (си-
стема Hammer). Нею користуються понад 
2000   працівників Укртрансгазу. Вона роз-
робляє стандарти для нафтогазової галузі та 
працює над запровадженням європейських 
і міжнародних в Україні. 

Ірина Требульова є автором близько 
100 наукових праць, зокрема 9 монографій, 
6  свідоцтв на комп’ютерні програми та бази 
даних, 6 навчальних посібників з грифом 
МОН України. 

Вона небайдужа до всього, чим живе ко-
лектив і кожен його працівник. Колеги зна-
ють і про її постійне піклування про родину, 
особливо про маленьку онучку, яка підро-
стає і радує бабусю своїми успіхами.

Леонід Кустов 
Інститут транспорту газу

ІРИНА ТРЕБУЛЬОВА 
Ірина — талановитий керівник, що створила в секторі творчу ви-
робничу атмосферу 



№2 Березень, 2019 ТЕМА НОМЕРА 03

Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфу-
вання 5 розряду… Так, ці слова про одну з 
наших жінок —  Діну Григорівну Тартинську 
з дільниці контролю якості БМУ № 6 Укр-
газпромбуду, з якою я працюю вже понад 
18  років в газотранспортній галузі. 

Коли я прийшов на підприємство, то 
звернув увагу, що поруч з чоловіками-де-
фектоскопістами трудилася жінка. Вона 
здебільшого виконувала роботи в лабора-
торії, та, коли виникала така необхідність, 
їздила у відрядження та виконувала раді-
ографічний контроль поряд з чоловіками. 
Працювала Діна Григорівна добре і напо-

легливо, здобуваючи досвід та шанобливе 
ставлення до неї колективу робітників. 

Хоча за характером Діна Григорівна  — 
вольова та сильна жінка, бути поруч з нею 
дуже легко. Але робота – це тільки части-
на нашого життя. Під час організованої у 
2004  р. профкомом поїздки в Карпати Діна 
з її чоловіком супроводжували 30 дітей. 
Вона та діти, деякі з яких вже працюють у 
нас, часто залюбки згадують ту поїздку. Наш 
колектив її дуже поважає та любить. 

Євгеній Ярославцев 
БМУ № 6 Укргазпромбуду

ДІНА ТАРТИНСЬКА 
Я нечасто бачив жінок, що працюють у нашій галузі в умовах 
будівництва та ремонту газопроводів, безпосередньо на трасі. 
Це — незвичайна і надзвичайна жінка 

Вже не один десяток років я маю честь пра-
цювати з Наталією Лєбєдєвою, старшим 
інспектором з організації діловодства. Ще 
в далекому 1987 році вона пов’язала своє 
життя з Черкаситрансгазом. На той час, ма-
ючи 24 роки, Наталя ще не розуміла повною 
мірою, що ця робота — все її життя.

В Олександрівському ЛВУМГ почала 
працювала секретарем-друкаркою. На той 
час Наталя з чоловіком та двома діточками 
мешкали разом з батьками. Свого житла не 
було, тому надовго затримуватись в Олек-
сандрівці наміру не мали. Вже й пакет доку-
ментів зібрали для виїзду за кордон. Та жит-
тя внесло свої корективи — на підприємстві 
Наталя Миколаївна отримала трикімнатну 
квартиру. 

Відтоді ще з більшою наснагою продо-

вжувала працювати в рідному управлінні. Із 
секретаря-друкарки виросла до інспектора 
з діловодства, а потім і до старшого інспек-
тора з організації діловодства.

Нині тут ціла династія Лєбєдєвих  — і 
чоловік, і діти. Дочка на підприємстві теж 
 зустріла свого коханого. Тому День газовика 
для родини Лєбєдєвих  — не тільки профе-
сійне свято, а й гарна нагода зібратись всією 
сім’єю. І з висоти прожитих років, дивлячись 
на щасливу родину за великим і урочистим 
столом, Наталя Миколаївна, без тіні сумніву, 
вдячна долі за обрану в молоді роки життє-
ву стежину.

Микола Бібіков 
Олександрівське ЛВУМГ 

 Черкаситрансгазу

НАТАЛЯ ЛЄБЄДЄВА
День газовика для родини Лєбєдєвих — не тільки професійне 
свято, а й гарна нагода зібратись всією сім’єю

У газовій галузі Олена Володимирівна 
почала працювати у 1997 році. За її участі 
створювалося Ялтинське ЛВУМГ Донбас- 
трансгазу, також працювала головним бух-
галтером управління під час будівництва та 
відкриття ОК «Ялта».

У складний час військової агресії 2014–

2016 рр. її було призначено головним бух-
галтером Донбастрансгазу для проведення 
ліквідації філії. Саме завдяки її витримці, 
силі волі і сміливості цей процес завер-
шився благополучно.

Олена Володимирівна постійно вдоско-
налює свої знання і вміння, оскільки зміню-
ється законодавство, з’являються нові ін-
струменти, програми та технології. Але не 
тільки високий професіоналізм і реалізація 
поставлених цілей характеризує цю жінку. 
Вона повністю віддається праці, при цьому 
зберігаючи позитивний настрій, товарись-
кість і ласкаву усмішку для колег. 

Вона  — чудовий співрозмовник, надій-
ний друг, який завжди підтримає в скрутну 
хвилину. До того ж вона  — справжня леді, 
смаком і зовнішнім виглядом якої можна 
захоплюватися. А ще Олена  — любляча 
дружина і турботлива матуся. Разом з чо-
ловіком виховала чудових доньок. Олена 
популяризує здоровий спосіб життя, за-
охочує до цього всіх, хто їй не байдужий, і 
надихає своїм прикладом інших.

Життєвим кредом Олени Чінчін є ви-
слів  — жодне бажання не дається тобі ок-
ремо від сили, що дає змогу його здійснити. 

Вадим Пархоменко
апарат Харківтрансгазу

ОЛЕНА ЧІНЧІН 
Під час передачі документації з окупованого Донецька до Хар-
кова Олену затримали озброєні бойовики, та вона з честю і гідні-
стю вийшла з цієї небезпечної ситуації

На вибір не зовсім жіночої професії Богда-
ни Зіновіївни Дрозд — інженера-технолога 
Стрийського ВУПЗГ  — найбільший вплив 
мав батько — Зиновій Цяпка, машиніст тех-
нологічних компресорів на ДКС Угерсько. 
Коли після закінчення школи у дівчини по-

стало питання про вибір професії, сумнівів 
не було. У 1983 році Богдана Зіновіївна вже 
проходила практику оператором з видобу-
вання нафти і газу в Стрийській станції під-
земного зберігання газу у Львівтрансгазі. 

Після закінчення у 1984 році з відзнакою 
технікуму, маючи скерування на подальше 
навчання в Івано-Франківський інститут  
нафти і газу, жінка вирішує йти працювати 
по місцю проходження практики, а вищу 
освіту здобувати заочно. У цей час почина-
ється будівництво Більче-Волицько — Угер-
ського підземного сховища газу — одного з 
найбільших в Європі. Спектр роботи розши-
рився, йшло буріння нових свердловин. 

Закінчивши інститут, Богдана Дрозд 
по роботі тісно співпрацює з геологічною 
службою та досконало вивчає процес ви-
добування, закачування та зберігання газу. 
У 1997 році їй пропонують посаду інженера- 
технолога, на яку вона погоджується. 

Суто чоловічий колектив спочатку з дея-
кою пересторогою поставився до жінки-ке-
рівника. Однак Богдана Зіновіївна спряму-
вала всі сили і вміння на те, щоб довести, 
їй під силу та робота, яку вона так любить. 
І як найкращий вияв людської довіри  — у 
2002  році її було обрано головою  цехкому 
оперативно-виробничої служби і членом 
профспілкового комітету Стрийського 
ВУПЗГ. 

Олег Петрів
Стрийське ВУПЗГ  

Оператора газосховищ України 

БОГДАНА ДРОЗД 
Чоловічий колектив спочатку з певною пересторогою поста-
вився до жінки-керівника. Але всі свої сили і вміння вона спря-
мувала на те, аби довести — їй під силу та робота, яку вона так 
любить!
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Чи може тендітна жінка керувати мосто-
вим краном? Виявляється, так. Таку «нежі-
ночу» роботу вже 12 років виконує Галина 
Миколаївна Бордіян — машиніст мостового 
крану вантажопідйомністю 10 тон! Вона пра-
цює на Первомайській ремонтній базі Хар-

ківського управління Укргазенергосервісу. 
Робота машиніста вимагає неабияких про-

фесійних навичок, наполегливості та точнос-
ті до міліметра. Яким би складним не було 
завдання, Галина ніколи не відмовляється, а з 
великою відповідальністю ставиться до своїх 
обов’язків та завжди демонструє відмінний 
результат. Та крім того, їй вдається поєдну-
вати цю складну професію з виконанням 
обов’язків комірника-інструментальника. Ця 
талановита жінка вивчила та безпомилково 
видає будь-які матеріали, металооброблю-
вальний та вимірювальний інструмент.

Галина — лідер у колективі. Вона — пред-
ставник профспілкового комітету. Всі спів-
робітники завжди можуть розраховувати на 
її допомогу та підтримку у складних ситуа-
ціях. Окрім того, ця красива жінка — спортс-
менка, захоплюється настільним тенісом та 
кожного разу здобуває призові місця, срібні 
та золоті медалі. 

Андрій Данилко 
Харківське управління  

Укргазенергосервісу

ГАЛИНА БОРДІЯН
У нашому колективі всі пишаються нею, я — також, бо працюю 
з професіоналом своєї справи та просто гарною людиною

«Коли не знаєш, як вчинити — вчини по зако-
ну», — таким є професійне кредо провідного 
юрисконсульта Долинського ЛВУМГ Прикар-
паттрансгазу Тетяни Василівни Майбороди.

На цій посаді вона працює з квітня 1998 
року. Двадцять один рік роботи в галузі на-
дали їй неоціненного досвіду, який успішно 
реалізовується в судових баталіях.

Скажу відразу  — з нею непросто. Тетя-
на Василівна має власну думку з будь-яких 
питань, здатна відстояти її, переконати та 
схилити до своєї точки зору багатьох опо-
нентів. А ще вона наполеглива та послідовна 
у досягненні поставленої мети і як визнаний 
експерт з трудового права, щедро ділиться 
своїми знаннями з правових питань з ко-
легами, готує юридичні висновки щодо за-
стосування законодавства у галузях права. 
У  2008 році Тетяна Василівна пройшла ква-

ліфікаційний іспит та отримала свідоцтво на 
зайняття адвокатською діяльністю.  

Та не хлібом єдиним живе людина, і 
джерела натхнення у кожного різні. Тетяна 
Василівна знаходить свою внутрішню гар-
монію у музичних творах, піснях, поезії та 
літературі. До слова сказати, вона співавтор 
книги про історію Долинського ЛВУМГ, яка 
була опублікована до 50-річного ювілею з 
дня створення управління. 

І хоча поняття  «юрист», «адвокат» чо-
ловічого роду, саме ця жінка приносить у 
професію свої кращі якості: розсудливість 
та вміння ладнати з людьми, знайти компро-
місне рішення, не поступаючись інтересами 
Компанії. 

Василь Бойко
Долинське ЛВУМГ Прикарпаттрансгазу

ТЕТЯНА МАЙБОРОДА 
Тетяна має власну думку з будь-яких питань, здатна відстояти її, 
переконати та схилити до своєї точки зору багатьох опонентів 

У дитинстві вона мріяла бути вчителькою, 
як її мама. А саме — вчителькою математи-
ки, бо дуже захоплювалася цією точною 
наукою. На початку 80-х років про репе-
титорство в її школі ще ніхто не чув, і вона 
сама всі канікули розв’язувала математичні 
задачі «підвищеної складності» та, як ре-
зультат, отримувала призові місця на об-
ласних олімпіадах. 

Мова йде про Галину Мирославівну 
Тимків, інженера електрозв’язку 2-ї ка-
тегорії вузла зв’язку Олександрівка Чер-

каського регіонального центру Управлін-
ня «Укргазтехзв’язок». 

Свою діяльність на посаді інженера Бого-
родчанського вузла зв’язку Івано-Франківсь-
кого центру технологічного зв’язку вона 
розпочала у 1995 році. Енергійна, море ен-
тузіазму та ініціативи, відповідальна, добра 
і турботлива молода жінка легко влилася 
в новий колектив, в основному, чоловічий. 
Спочатку хвилювалася, що не потягне. Але 
кожну мить відчувала допомогу і підтримку 
висококваліфікованих чоловіків, сама вчила-
ся і вдосконалювалася.

У 2011 році пані Галина переводиться 
до Олександрівського ЦТЗ Черкаського 
регіонального центру. Новий колектив, 
зовсім інший менталітет оточуючих. Уко-
рінившись на новому місці, відчула що змі-
нюється сама.  

Зараз у Галини Мирославівни безліч 
хобі: з дитинства повернулися малюван-
ня і вишивка, багато читає, захоплюється 
вирощуванням квітів, музикою Мішеля 
Леграна і Мирослава Скорика, романсами 
на слова Ліни Костенко, наповнює світ ду-
шевною красою. «Що ми посилаємо в цей 
світ, — те до нас і повертається», — впев-
нена вона. Вірить, що її доброта повер-
неться добром до неї.

Чоловічий колектив 
Черкаського регіонального центру   

Укргазтехзв’язку

ГАЛИНА ТИМКІВ
В юності ми хочемо змінити світ. А ставши дорослими, розумі-
ємо, що змінити світ не в наших силах, тому прагнемо змінити 
близьких і оточуючих людей. І тільки в зрілості розуміємо: змі-
нивши себе, ми щось змінюємо в цьому світі

Ця цитата Махатми Ганді є одним з улю-
блених висловів та життєвих кредо Тетяни 
Богданівни Куць, інженера охорони навко-
лишнього середовища, яка вже 15 років 
займається цим напрямком в Богородчан-
ському ВУПЗГ філії Оператор газосховищ 
України. 

Успішність жінки в різних сферах життя 
вже давно не є чимось унікальним. Благопо-
лучні жінки скрізь: в політиці, промисловос-
ті, виробництві, культурі і мистецтві, бізнесі, 

громадській діяльності, кіно і на телеекранах. 
Успішні, значить, сильні. Приклад і натхнення. 
Вони змінюють світ на краще. 

Успішна жінка — це насамперед особи-
стість, жінка, яка змогла оволодіти знаннями 
та навичками, досвідом, що дає їй можливість 
підтвердити свій професіоналізм, керуючи 
певною сферою діяльності. 

Саме такими якостями володіє пані Тетяна. 
Завдяки активній участі, старанням та напо-

легливій праці цієї прекрасної жінки протягом 
кількох років міжнародними корпораціями 
було підтверджено високий рівень міжнарод-
них стандартів систем управління охорони 
праці та екології в нашому управлінні. З цієї на-
годи письмову подяку Тетяні висловив пред-
ставник аудитора СДМ Інжиніринг України. 

Тетяна Богданівна також є головою комісії 
з соцстрахування. Однак вона знаходить час і 
сили для участі в суспільному  житті колективу. 
Під час  галузевих спартакіад Укртрансгазу Те-
тяна бере участь і перемагає  у змаганнях з на-
стільного тенісу.

Іноді диву даєшся, як з таким обсягом робо-
ти та величезною відповідальністю справля-
ється тендітна красива жінка, берегиня сімей-
ного вогнища, кохана дружина і любляча мама.

Леопольд Мисліборський  
Богородчанське ВУПЗГ,  

Оператора газосховищ України

ТЕТЯНА КУЦЬ  
Нескінченне прагнення бути кращим є обов’язком людини.  
Це вже є винагородою. Все інше — в руках Божих


