
Три дні спортсмени змагалися за ку-
бок першості Укртрансгазу та звання 
найспортивнішої філії. Газовики про-
демонстрували свої вміння, таланти 
та майстерність у різних видах спор-
ту: футзал, волейбол, легка атлетика, 
гирьовий спорт, армспорт, настільний 
теніс, шахи, шашки, плавання та дарц. 
Кожна філія прагнула якнайкраще 
представити своє підприємство і свій 
регіон. 

Переможцем Спартакіади і улю-
бленцем вболівальників втретє стали 
спортсмени Харківтрансгазу, які здобу-
ли призові місця майже у всіх категорі-
ях і вибороли кубок першості Товари-
ства. Зі суттєвим відривом, у 52 очки, 
вони обійшли сильних суперників – ко-
манду Прикарпаттрансгазу, що стала 
срібним призером змагань. Бронзову 

нагороду здобув Київтрансгаз. Проте 
команді вдалося завоювати таку важ-
ливу першість у двох категоріях – фут-
бол та волейбол, а також відзначитися 
сильною і професійною грою. 

Усі спортсмени-газовики довели, що 
вони і майстри своєї справи, і у спор-
ті – сильні та завзяті. І хоч якою непо-
хитною була жага до перемоги кожної 
з команд, вони, насамперед, показали 
високий кваліфікаційний рівень, а та-
кож проявили товариськість та згурто-
ваність на шляху до неї. 

Чудові емоції, азарт і свіже морське 
повітря зробили свою справу – наші 
спортсмени, незалежно від результатів 
змагань, повернулися додому щасливи-
ми і відпочилими.

Вітаємо переможців та бажаємо но-
вих звершень! 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 
НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ

НАШ ТРА СГАЗ
№6

Червень, 2019Корпоративне видання Укртрансгазу

З 27 по 30 травня 2019 року в м. Затока Одеської обл. пройшли 
змагання ХІ Спартакіади працівників Укртрансгазу. 
Цьогоріч в ній взяло участь понад 300 співробітників 
Компанії

 Група А
1. Київтрансгаз
2. Інститут транспорту газу
3. Оператор газосховищ
4. Черкаситрансгаз
5. Управління Укргазтехзв’язок 

 Група А
1. Харківтрансгаз
2. Укргазпромбуд
3. Укргазенергосервіс
4. Черкаситрансгаз
5. Оператор газосховищ України  

Група Б
1. Київтрансгаз
2. Прикарпаттрансгаз
3. Управління Укргазтехзв’язок
4. Апарат Укртрансгазу

Група Б
1. Укргазенергосервіс
2. Укргазпромбуд
3. Харківтрансгаз
4. Прикарпаттрансгаз 
5. Апарат Укртрансгазу

ХАРКІВТРАНСГАЗ     ПЕРШЕ МІСЦЕ

ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ     ДРУГЕ МІСЦЕ

КИЇВТРАНСГАЗ    ТРЕТЄ МІСЦЕ

ФУТЗАЛ

ПЕРЕМОЖЦІ

ВОЛЕЙБОЛ

Двобій Харківтрансгазу
та Оператора газосховищ України Гострий волейбольний момент 
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    Спартакіада – це не лише привід повболівати 
за своїх. Це нагода поспілкуватися з колегами у вільний 
від роботи час, поділитись своїми враженнями, емоція-
ми, хвилюванням, і водночас набратись сили та насна-
ги на подальшу працю. Це потужний стимул для наших 
працівників займатися спортом. А для тих, хто вже не 
уявляє своє життя без тренувань, – стимул до підкорен-
ня нових вершин майстерності. 

Тож вітаємо наших переможців і всіх учасників змагань, 
дякуємо за такі чудові результати та бажаємо їм спор-
тивного азарту, нових здобутків і звершень не тільки у 
спорті, а й у повсякденному житті!

Володимир Приймак,  
Прикарпаттрансгаз

(команда посіла друге місце)

Людмила Бандалєтова — найкраща у настільному тенісі

Відкриття XI Спартакіади працівників Укртрансгазу

Найвлучніша Олександра Скляренко

Сила і завзяття армспорту Перемога Віри Савченко: раз, два – і в дамках…

Команди-учасниці XI Спартакіади У настільному тенісі треба бути 
швидким і влучним

Ігровий момент команд Укртрансгазу та Харківтрансгазу 



№6 Червень, 2019 ДЕНЬ 2: ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ 03

ФУТБОЛІСТИ КИЇВТРАНСГАЗУ – ОСНОВА ЗБІРНОЇ 
З ФУТЗАЛУ ТОВАРИСТВА 

Футбольна команда Київтрансгазу 
вже багато років славиться сво-
їми спортивними традиціями і 
пишається здобутими перемо-
гами. 

Основу збірної команди Укр-
трансгазу з футзалу складають 
фу т б о ліс т и-к иїв т р а н с г а з ів ц і . 
Вони є дворазовими чемпіона-
ми серед команд працівників 
газотранспортних підприємств 
Європи. 

У кожної успішної команди є 
сильний лідер. Для футболістів 
Київтрансгазу таким є капітан 
команди, голова профкому апа-
рату філії Павло Сьома. У ство-
ренні і організації команди, у всіх 
переможних виступах футболіс-
тів є його величезна заслуга. Він 
став для них більше ніж лідером 
і капітаном, він – справжній друг 
і наставник для кожного спортс-
мена. Павло користується вели-
кою повагою і авторитетом у ко-
манд суперників, організаторів і 
керівництва.

На жаль, цього року йому не 
вдалося підтримати свою улю-
блену команду на XI Спартакіаді 
Укртрансгазу через важку хво-
робу, але постійне перебування 
на зв’язку з ним давало хлопцям 

відчуття присутності й підтрим-
ку протягом всіх змагань. Для 
Павла така участь була не менш 
важливою. Всі перемоги у цьо-
горічній Спартакіаді працівни-
ків Товариства футболісти Ки-
ївтрансгазу присвятили своєму 
капітану. 

Ми всі бажаємо Павлу міцно-
го здоров’я, швидшого одужання 
і ще вищих результатів у корпо-
ративних спартакіадах, а також 
у змаганнях всеукраїнського та 
міжнародного зразка.

У настільному тенісі треба бути 
швидким і влучним Шахи – ідеально збалансована гра Серед богатирів найсильнішим був Ігор Сенів

Футболісти Київтрансгазу та Оператора 
газосховищ України на шляху до перемоги

Коли переможець — Київтрансгаз… 

Футболісти збірної 
Укртрансгазу з футзалу 

зліва направо: Павло Сьома, 
Андрій Романюк, Максим 
Тодоров, Ігор Кравчишин 
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 Враження від Спартакіади дуже приємні, я отримав шалений 
заряд енергії та позитиву. Щиро дякую всім спортсменам за їхню 
енергію, ентузіазм, за неповторні враження, які вони подарували 
нам, вболівальникам.  Не будучи професійними спортсменами, вони 
показали результат — гідний чемпіонів. 

Я сподіваюсь, що і в майбутньому в нашій Компанії проводитимуться 
такі спортивні змагання. Окремо хочу подякувати організаторам за 
свято спорту і здорового способу життя.

                 Сергій Таушан,  
                Харківтрансгаз
            (команда посіла перше місце)

№ Команда Очки
1. Харківтрансгаз 818

2. Прикарпаттрансгаз 766

3. Київтрансгаз 718

4. Черкаситрансгаз 711

5. Укргазенергосервіс 661

6. Апарат Укртрансгазу 660

7. Укргазпромбуд 628

8. Оператор газосховищ 566

9. Укргазтехзв'язок 556

10. Інститут транспорту газу 329 Чемпіони ХІ Спартакіади Укртрансгазу

Швидкі та спритні легкоатлети Укртрансгазу на п’єдесталіСпортсменів вітає Павел Станчак

Лідери у плаванні

Найсильніші в армспортіКоманди-переможці з волейболу


