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Нагадаємо, раніше (№5 «Нашого 
Трансгазу») ми писали про пере-
ведення з 1 червня 2019 року 
працівників до філії Оператор
ГТС  України –  структурного під-
розділу Укртрансгазу та проо-
бразу майбутнього незалежного 

Оператора. З 1 по 30 червня 
«в режимі реального часу» на базі 
цієї філії відпрацьовувалися всі 
наявні управлінські та технологічні 
процеси та усувалися можливі роз-
біжності, аби максимально набли-
зитись до роботи майбутнього 

Оператора. 
І, починаючи з 1 липня 2019 

року, розпочалося переведен-
ня близько 10 тисяч співробітни-
ків, задіяних в технічній експлуа-
тації ГТС, до ТОВ «Оператор ГТС 
України». Зокрема, працівників, які 

здійснюють планування, підготов-
ку та проведення обліку технічно-
го обслуговування мереж та об’єк-
тів газотранспортної системи, а 
також збір даних про параметри її 
функціонування. 

Низка інших функцій – зо-
крема, комерційна діяльність, 
диспетчеризація, закупівлі – 
поки що залишаються в складі 
АТ  «Укртрансгаз». Зокрема, цьо-
го вимагають умови поточного 
контракту з ПАТ  «Газпром». Але 
вже 1 січня 2020 року, після отри-
мання необхідної ліценції від Регу-
лятора, ці функції також перейдуть 
до ТОВ ОГТСУ. 

Найближчі півроку обіцяють 
стати одним з найбільш активних 
періодів в історії вітчизняної ГТС. 
Адже до кінця поточного року 
співробітники Оператора мають 
остаточно сформувати управлін-
ські та виробничі процеси цієї 
компанії, розділити ІТ-системи 
операторів ГТС та ПСГ, отримати 
всі необхідні дозволи та ліцензії 
для самостійної роботи. Вагомою 
віхою в формуванні незалежного 
Оператора ГТС стане проходжен-
ня сертифікації з боку НКРЕКП 

з подальшим підтвердженням 
Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства. 

При цьому головним завданням 
для газовиків, як і завжди, зали-
шається безперебійне постачання 
газу всередині України та забезпе-
чення транзиту з Росії до Європи.

До кінця поточного року 
взаємодія між ТОВ ОГТСУ та 
АТ  «Укртрансгаз» здійснювати-
меться на основі Договору про 
технічне обслуговування. Фак-
тично Оператор буде виконувати 
завдання Укртрансгазу з експлу-
атації системи, отримувати за це 
щомісячну плату та використову-
вати його ресурси – від обладнан-
ня до автотранспорту.

ТОВ «Оператор ГТС України» 
працюватиме як окрема юридична 
структура в підпорядкуванні АТ 
«Укртрансгаз» до 31 грудня 2019 
року. А вже наступного дня, 1 січня 
2020 року, Оператор вийде зі складу 
Групи Нафтогаз та буде переданий в 
управління організації, уповнова-
женої Кабінетом Міністрів України. 
Саме це і стане остаточним доказом, 
що  підтвердить незалежність 
Оператора ГТС України.

Незважаючи на літню спеку та гарячу пору відпусток, в Укртрансгазі триває 
активний період. Адже з 1 липня розпочато передачу функції технічної експлуатації 
газотранспортної системи України з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС 
України» – окремої юридичної особи, створеної на початку 2019 року 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» РОЗПОЧАВ ПОВНОЦІННУ 
РОБОТУ З 1 ЛИПНЯ 2019 РОКУ 

Ми пройшли великий шлях і наразі знаходимося на його 
завершальному відрізку. У кінці минулого року Нафто-
газ анонсував, що до середини 2019 року створить окремо-
го оператора ГТС, на сьогодні новий оператор ГТС вже функ-
ціонує. До кінця липня ТОВ «Оператор ГТС України» буде 
готове подати заявку на сертифікацію до українського Регулятора 

Клер Споттісвуд, 
    голова наглядової ради Нафтогазу 

На що обов’язково маємо зважати, рухаючись далі? Перша важлива 
вимога – обрана модель та всі наші дії повинні відповідати Третьо-
му енергетичному пакету ЄС. Друга вимога – захист позиції Укра-
їни та Нафтогазу в арбітражі проти Газпрому. Третя – максимальне 
сприяння партнерству нового оператора ГТС України з міжнарод-
ними компаніями. Щоб ми не робили – маємо забезпечити відпо-
відність цим трьом вимогам

Андрій Коболєв, 
      голова Групи Нафтогаз
Створення Оператора ГТС – значний крок вперед, у нашу нову істо-
рію. І в нас є надійний фундамент – досвід та традиції працівників, 
які понад 70 років розбудовували українську ГТС

Сергій Макогон, 
                     генеральний директор  
  ТОВ «Оператор ГТС України»

Ми успішно пройшли тестовий період роботи філії Оператор ГТС 
у червні та наразі  переходимо до повноцінної роботи ТОВ ОГТСУ. 
Разом з тим, до 1 січня ми ще маємо пройти сертифікацію з боку 
НКРЕКП та стартувати як незалежний Оператор з 2020 року

Павел Станчак, 
                                генеральний директор філії  
  «Оператор ГТС України» АТ «Укртрансгаз»

• Сергій Макогон, 
генеральний директор 
• Андрій Мандра, 
заступник генерального 
директора (центр)
• Сергій Таушан, 
заступник генерального 
директора (схід) 
• Роман Юськів, 
заступник генерального 
директора (захід)

• Юрій Зябченко, 
головний інженер
• Ірина Єщенко,  
головний бухгалтер
• Данило Трегубов, 
директор з юридичних 
питань 
• Дмитро Сороченко, 
директор з управління 
персоналом

Керівний склад ТОВ «Оператор ГТС України» 



БАЛАНСУЮЧИ НА МЕЖІ
Переведення функції технічної експлуатації газотранспортної системи до ТОВ ОГТСУ стало послідовним кроком на шляху до створення 
незалежного Оператора ГТС України, згідно з вимогами ЄС. І хоча Група Нафтогаз робить все можливе для належного проведення 
анбандлінгу, майбутнє Оператора, так само як і Укртрансгазу, опинилося під загрозою. Причина – низка невирішених на державному рівні 
питань, що потенційно може призвести до банкрутства обох компаній. І сьогодні ця загроза відчувається, як ніколи раніше
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Наближається новий опалюваль-
ний сезон. З боку Газпрому все 
частіше лунають погрози припи-
нити транзит газу до Європи те-
риторією України після закінчен-
ня поточного контракту 31 грудня 
2019 року. Відкритим залишаєть-
ся питання, чи збережуться обся-
ги імпорту газу до України.

Єдине, що може врятувати 
нашу країну від імовірної ката-
строфи, – підготуватися заздале-
гідь і накопичити в ПСГ резерв-
ний запас газу. Йдеться про 
планову цифру у 20 млрд куб. м 
газу. На ранок 8 липня в підземних 

газових сховищах України знахо-
дилося вже понад 14  млрд куб. м. 
Це на 21% більше, ніж минулого 
року. 

У середньому за добу до ПСГ 
закачується понад 70 млн куб. м 
газу. А 9 червня було зафіксо-
вано рекордний (з жовтня 2015 
року) обсяг закачування за добу – 
83,5 млн кубометрів природного 
газу. 

«Закачування йде випере-
джувальними темпами. Обсяги 
газу, накопичені зараз в ПСГ, – 
одні з найбільш високих за ос-
танні кілька років», – стверджує 

т.в.о. президента Укртрансгазу 
Сергій Олексієнко.

Якщо такий інтенсивний темп 
закачування збережеться до 
жовтня, Україна матиме необ-
хідні обсяги «блакитного пали-
ва». Технологічні можливості це 
дозволяють.

«Існуючими потужностями 
української ГТС ми можемо за-
безпечити виконання планових 
обсягів закачування газу в ПСГ. 
Для цього у нас є все необхід-
не», – наголошує директор Опе-
ратора газосховищ України Бог-
дан Максимчук. Разом з тим, за 

словами голови правління Групи 
Нафтогаз України Андрія Кобо-
лєва, вузьке місце сьогодні – це 
наявність необхідного ресурсу 
газу для закачки. Для вирішення 
цієї проблеми Кабінет Міністрів 
України повинен дозволити На-
фтогазу виділити кошти для за-
купівлі необхідних обсягів газу. 

Однак Нафтогаз не повинен бути 
єдиним, хто вирішуватиме пробле-
му накопичення газового резер-
ву. «В Європі існують різні підходи 
щодо формування страхових за-
пасів газу. Є приклади створення 

державою (Італія та Угорщина). Але 
в основному такі вимоги поклада-
ються на постачальників (в Чехії, 
Данії, Польщі, Іспанії та Болгарії) у 
розмірі 3–15% від річного спожи-
вання їх клієнтів», – пояснює гене-
ральний директор ТОВ «Оператор 
ГТС України» Сергій Макогон. На 
його думку, необхідно запровади-
ти солідарну відповідальність всіх 
учасників ринку щодо створення 
страхового запасу газу на випадок 
надзвичайної ситуації. Він має ста-
новити 10% від обсягів прогнозо-
ваного споживання.

УКРТРАНСГАЗ ГОТУЄ СТРАТЕГІЧНИЙ 
ЗАПАС ГАЗУ НА НАСТУПНУ ЗИМУ    

ЦИФРА НОМЕРУ

*станом на 8 липня 2019 року

ЗАНИЖЕНІ ТАРИФИ
Наприкінці грудня минуло-
го року НКРЕКП затвердила 
тимчасові тарифи на послу-
ги транспортування природ-
ного газу для точок входу і 
виходу. Встановлені тари-
фи є в два рази нижчими від 
обгрунтованих. 

Через це дефіцит коштів 
Укртрансгазу у 2019 році має 
скласти близько 20 млрд грн. 
Розуміючи імовірні наслідки, 
керівництво Компанії неодно-
разово зверталося до Регуля-
тора з проханням перегляну-
ти тарифи. Адже заплановані 
надходження не покривали на-
віть головні статті витрат То-
вариства – закупівлю газу на 
власні технологічні витрати, 
виплату заробітних плат, про-
ведення ремонтів та здійс-
нення капітальних інвестицій. 
Зокрема, витрати на оплату 
праці, передбачені НКРЕКП у 
тимчасовому тарифі, були на 
на 25% нижчі за зобов’язання 
АТ «Укртрансгаз». 

НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ 
ВІДБІР 
Несанкціонований відбір газу 
з газотранспортної системи, 
переважно операторами ГРМ 
з групи РГК Дмитра Фірта-
ша, спричиняє багатомільярд-
ні борги перед Укртрансга-
зом вже не один рік. На кінець 
лютого поточного року учас-
ники ринку спожили, але не 
оплатили газ на суму понад 
38 млрд грн! 

Сподівання, що перехід на 
добове балансування ринку 
газу з березня 2019-го допо-
може хоча б частково виріши-
ти проблему, не здійснилися. 
Адже правки до  нової редакції  
Кодексу ГТС, які б забороняли 
операторам ГРМ здійснювати 
несанкціонований відбір газу, 
так і не було внесено попри 
активну позицію Укртрансгазу 
у взаємодії з Регулятором. Як 
результат, за три місяці весни 
негативні небаланси учасників 
ринку сягнули вже 3,3 млрд грн. 

А о п л ат и  Укр транс газу – 
63 млн грн, що менше  2% від 
загальної заборгованості. І 
цей борг продовжує зростати. 
Єдина існуюча можливість по-
вернути гроші – судові позови 
до боржників, але навіть це не 
дозволяє отримати гроші пов-
ною мірою та вимагає багато 
часу на реалізацію.

У той самий час для балансу-
вання системи Укртрансгаз має 
закупити в поточному році газ 
на суму понад 12 млрд грн. Хоча 
і розумів, що рівень розрахун-
ків за надані послуги складуть 
у кращому випадку 30%. 

ЗРИВ ЗАКУПОК «ТЕХ-
НОЛОГІЧНОГО ГАЗУ»
Уже в червні дефіцит коштів в 
бюджеті Укртрансгазу досяг 
критичної межі. Укртрансгаз 
не зміг повністю погасити свої 
фінансові зобов’язання перед 
замовниками послуг транспор-
тування та постачальника-
ми газу для власних виробни-
чо-технологічних витрат (ВТВ). 
17 червня не відбулися черго-
ві тендери на закупівлю газу 
на ВТВ, оскільки жоден поста-
чальник не надав тендерних 
пропозицій. Ймовірна причи-
на –  накопичені заборговано-
сті перед чинними  постачаль-
никами внаслідок дефіциту 
коштів. Борг Укртрансгазу за 
чинними договорами закупі-
вель газу для ВТВ станом на 
кінець минулого місяця склав  
4,8 млрд грн. 

СКОРОЧЕННЯ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Затвердження економічно не-
обґрунтованих тарифів та 
прогнозоване зменшення фі-
нансових надходжень зму-
сило Укртрансгаз скорегу-
вати інвестиційну програму 
Товариства наприкінці мину-
лого року. Бюджет Укртран-
сгазу на 2019 рік став фактич-
но «бюджетом виживання». 
Було подовжено реалізацію 
лише тих інвестиційних про-
ектів, які було розпочато та 

переважно профінансовано у 
2017-2018 роках.

Компанія змушена була пе-
реглянути свої плани і щодо  
однієї з ключових модерніза-
цій – переобладнання газо-
проводу «Уренгой — Помари —
Ужгород». Планувалося, що її 
реалізацію буде профінансо-
вано за рахунок кредиту, на-
даного Європейським банком 
реконструкції та розвитку та 
Європейським інвестиційним 
банком. Але у червні поточно-
го року Укртрансгаз звернув-
ся до цих фінансових установ 
з пропозицією переглянути 
умови чинних кредитних угод. 
А фактично – відмовився від 
запропонованої позики через 
скрутний фінансовий стан та 
невпевненість щодо можливо-
сті повернути кошти.

КРИЗА ТА ШЛЯХИ 
ПОДОЛАННЯ
Низка цих факторів стала пе-
редумовою для виникнення 
надзвичайної ситуації дер-
жавного рівня. З відповідним 
зверненням в середині червня 
2019-го Укртрансгаз звернувся 
до НКРЕКП, Державної служби 
надзвичайних ситуацій Украї-
ни та Ради національної безпе-
ки і оборони України. Зрозу-
міло, що ситуація надскладна 
і можливості для її одномо-
ментного вирішення немає. Ке-
рівництво компанії спільно з 
НАК «Нафтогаз України»  про-
довжує шукати рішення з вре-
гулювання проблеми та забез-
печення безперебійної роботи 
ГТС. Однак зупинити фінансо-
ву кризу Укртрансгазу та по-
ступово вирівняти фінансовий 
стан Товариства мають, в пер-
шу чергу, рішення державних 
органів. Зокрема, НКРЕКП по-
винна встановити обґрунто-
вані тарифи як для оператора 
ГТС, так і облгазів. А чинна ре-
дакція Кодексу ГТС має бути 
переглянута у відповідності до 
європейських норм та унемож-
ливити подальші несанкціоно-
вані відбори газу.

ЗАГРОЗА ФІНАНСОВОМУ СТАНУ 
УКРТРАНСГАЗУ

20млрд грн 

41млрд грн 

25% нижчі

дефіцит коштів у бюджеті   
Укртрансгазу через занижені 
тарифи у 2019 році (прогноз) 

за зобов’язання АТ «Укртрансгаз» 
витрати на оплату праці, передбачені 
НКРЕКП в затвердженому тарифі 

загальний борг учасників ринку 
перед Укртрансгазом (початок 
червня 2019) 

близько

на

понад

У випадку збереження поточної ситуації та без фінан-
сової підтримки Групи Нафтогаз майбутній незалеж-
ний Оператор ГТС України може збанкрутувати вже 
за шість місяців

Павел Станчак, 
     генеральний директор філії 

«Оператор ГТС України»

Встановлення регулятором тимчасових тарифів, які 
почали діяти з 1 січня, призводить до дефіциту коштів 
для Укртрансгазу в обсязі близько 20 млрд грн в 2019 
році. Водночас, регулятор повністю ігнорує найбіль-
шу проблему Укртрансгазу – несанкціоновані відбори 
газу. Ця ситуація створює ризик для завершення про-
цесу анбандлінгу та подальшого стабільного функціо-
нування незалежного оператора ГТС

Сергій Олексієнко, 
  т.в.о. президента Укртрансгазу



ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ!
Будівництво та введення в експлуатацію об’єктів української ГТС, реконструкція блоку підготовки газу,  організація сигналізації контролю 
за станом мережі й навіть співавторство у підготовці книги – про ці досягнення наших працівників можуть знати хіба що їхні найближчі 
колеги. Саме тому ми продовжуємо рубрику про видатні здобутки колективу Укртрансгазу  
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За освітою Віктор – радіотехнік, 
до приходу на роботу в колектив 
зв’язківців працював у промисло-
вості й конструкторській сфері. 
Віктор Олександрович за дуже 
короткий час освоїв усі нюанси 
роботи обладнання та побудови 
мережі зв’язку, самостійно прово-
див профілактичні та налагоджу-
вальні роботи на складному об-
ладнанні. 

Він ніколи не обмежується 
тільки посадовими обов’язками, 
завжди радо консультує і допома-
гає працівникам з інших підрозді-
лів. Часто-густо й сам проводить 
ремонти складного сучасного об-
ладнання.

Віктор Олександрович радо 
зустрів процеси заміни застарі-
лого аналогового обладнання на 
сучасне цифрове. Після проведе-
ного першого етапу цифровізації 
ГРС з нетерпінням очікував роз-
витку цього напрямку. Коли через 
складнощі закупівлі необхідного 
обладнання процес цифровізації 
трохи пригальмувався, він спіль-
но з колегами з інших підрозділів 
Територіального центру розро-
бив та запропонував до реаліза-
ції заходи з організації цифрових 
потоків на ГРС Львівтрансгазу. 
Завдяки цьому додатково було 
оцифровано 18 ГРС.  

З розвитком процесу оптиміза-
ції чисельності, коли на багатьох 

вузлах зв’язку було ліквідовано 
чергування персоналу, а деякі 
вузли зв’язку стало складно об-
слуговувати – Віктор Піскорський 
організував сигналізацію, що зро-
била «видимою» мережу зв’язку 
Львівського Територіального цен-
тру з центрального вузла «Львів».

Віктор Олександрович актив-
но шукає шляхи розширення 
обсягів послуг зв’язку, так необ-
хідних для стабільного функ-
ціонування газотранспортної 
системи України. Це передусім 
пов’язано з необхідністю щого-
динного балансування обсягів 
газу та впровадження систем 
САК ГРС. У зв’язку з реорганіза-
цією Львівтрансгазу, утворенням 
Оператора газосховищ України, 
перепідпорядкуванням підрозді-
лів ОГТС він аналізує зміни вимог 
до мережі зв’язку, перерозподіл 
навантажень та готує пропозиції з 
перебудови мережі телефонного 
зв’язку під ці потреби.

Віктор Олександрович є проф-
групоргом Львівського Терито-
ріального центру, членом проф-
спілкового комітету Управління 
«Укргазтехзв’язок». Глибоко 
вникаючи у вимоги законодав-
ства та положення Колективного 
договору, допомагає праців-
никам в розумінні своїх прав і 
обов’язків, відстоює їхні права 
та інтереси. 

Сергій з дитинства мріяв пра-
цювати в газовій галузі, як і його 
батько, тому впевнено йшов до 
поставленої мети. Спочатку пра-
цював оператором котельні в 
Управлінні «СІАТ» Укртрансгазу, 
паралельно здобував вищу освіту 
в Національному авіаційному уні-
верситеті. 

З 2002 р. перейшов до Київ-
ського спеціалізованого пускона-
лагоджувального управління, а у 
2006 р. Сергій Леонідович стає на-
чальником дільниці Укргазенер-
госервісу. Тривалий час займався 
діагностикою обладнання на ком-
пресорних станціях та АГНКС.

Разом з колективом бере актив-
ну участь у будівництві та введенні 
в експлуатацію КС Бобровницька 
Мринського ВУПЗГ, у реконструк-
ції та пусконалагоджувальних 
роботах ГПА на КС Решетилівка 
Диканського ЛВУМГ, КЦ-1 Проле-
тарського ВУПЗГ. 

Сергій Левченко разом з ко-
легами став співавтором книги 
«Теплотехнічне діагностування 
газоперекачувальних агрегатів з 
газотурбінним приводом», яку ви-
дали у 2009 році.

Життєве кредо Сергія – поряд-
ність та порядок. Він вимогливий, 
але справедливий начальник, 
який завжди вислухає, підтримає, 
допоможе. Завдяки його висо-
копрофесійним діям дільниця є 
однією з найкращих в управлінні. 

Велику частину професійної ді-
яльності Сергій Леонідович про-
водить у відрядженнях. Та якою б 
тривалою не була поїздка по ро-
боті, Сергій знає, що вдома його 
чекає любляча сім’я, де завжди за-
тишно, панує любов та повага. 

Ігор Дулиш, після закінчен-
ня Львівської політехніки, був 
прийнятий на роботу слюсарем 
КВПіА на Дашавську підземку. З 
роками, набуваючи виробничого 
досвіду, працював диспетчером 
з транспортування газу, інжене-
ром-технологом, а з 2009 р. і до 
нині він – начальник компресор-
ної станції Дашавського ВУПЗГ. 

За час керівництва Ігоря Дми-
тровича проведено реконструк-
цію КС із заміною газотурбінних 
приводів та повітроочисних ка-
мер, силового енергетичного 
обладнання, привідних елек-
тродвигунів, кабельних ліній, 
освітлювальних мереж відсіків 
ГПА. 

Також впроваджено нові сис-
теми автоматичного керування 
ГПА, систему автоматичного 
керування КС, які виготовлені 
на базі сучасних контролерів 
«SIEMENS». Одним з останніх 
виробничих проектів, який реа-
лізовувався за відповідальності 
і під керівництвом Ігоря Дулиша, 
є успішна реконструкція блоку 
підготовки паливного, пусково-
го та імпульсного газу з сучас-
ними засобами автоматизації 

технологічних процесів. Саме 
завдяки роботі цього блоку 
забезпечується якісна і надій-
на технічна експлуатація КС в 
умовах динамічної роботи  під-
земного сховища газу, постійно 
здійснюється контроль за до-
триманням технологічної та лі-
мітної дисципліни в транспорті 

газу.
Ігор Дмитрович – цікавий 

співрозмовник та дотепний 
жартівник, завзятий грибник і 
турист. Він щиро цінує народ-
ну творчість, любить українські 
пісні і гідно виховує сина, який 
незабаром стане продовжува-
чем батьківської справи.

ВІКТОР ПІСКОРСЬКИЙ
Укргазтехзв’язок 

СЕРГІЙ ЛЕВЧЕНКО
Укргазенергосервіс 

ІГОР ДУЛИШ
Оператор газосховищ України

Коли через ліквідацію чергування багато вузлів 
зв’язку стало складно обслуговувати, він організу-
вав сигналізацію, що контролює стан мережі

У його послужному списку є не тільки роботи з будівництва, введення в екс-
плуатацію та реконструкції багатьох об’єктів української ГТС, а й співавторство 
книги з теплотехнічного діагностування ГРС

Під його керівництвом здійснено успішну реконструкцію блоку підготовки 
газу, завдяки чому ведеться постійний контроль за дотриманням дисципліни 
транспортування блакитного палива



НАФТОГАЗ ПОДАРУВАВ ЩЕ ОДНЕ ТЕАТРАЛЬНЕ 
СВЯТО ГАЗОВИКАМ

Театральна ініціатива стала 
можливою завдяки об’єднанню 
зусиль профспілок та керівни-
цтва Групи Нафтогаз і є успіш-
ним прикладом їхньої коопера-
ції та соціального партнерства.

Це вже друга вистава для 
трансгазівців, яка відбува-
ється у рамках мистецького 
проекту Нафтогазу, і четвер-
та – для Групи. Раніше виста-
ву вже бачили у Донці, Полта-
ві та Краснограді. Подібних 

проектів, коли роботодавець 
організовує у регіонах гастро-
лі за участі кращих столич-
них театралів, в Україні більше 
немає. 

Керівництво Групи Нафтогаз 
обіцяє й надалі приділяти увагу 
організації відпочинку газови-
ків у регіонах. Гастрольну афішу 
можна буде побачити вже най-
ближчим часом. А поки діли-
мося з вами відгуками барчан 
про побачене.

Вистава «Сто тисяч» від Київського академічного 
драматичного театру на Подолі приїхала в м. Бар на 
Вінничині.

Дві години столичні артисти на чолі з улюбленцем 
публіки Богданом Бенюком тримали зал у напрузі: 
глядачі співчували героям, сміялися до сліз та, 
затамувавши подих, дослухалися до іскрометних 
діалогів, що лунали зі сцени
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Вистава «Сто тисяч» – це історія про 
згубний вплив грошей на головного 
героя п’єси Герасима Никодимови-
ча Калитку. На жаль, цей кумедний 
образ є актуальним і сьогодні. В 
цілому враження від вистави лише 
позитивні і весь колектив театру 
заслуговує на повагу та вдячність за 
таку гарну працю.

Дуже сподобався після вистави 
виступ Богдана Бенюка, який по-
дякував глядачам за увагу і овації. 
Народний артист України зауважив, 
що під час вистави було видно, як 
емоції акторів поступово передава-
лись глядачам, і вони активно реагу-
вали на все, що відбувалося на сцені. 
На мою думку, глядачі із задоволен-

ням ходили би на такі «справжні» 
спектаклі. Велика подяка органі-
заторам вистави – Групі Нафто-
газ та Акціонерному товариству
«Укртрансгаз».

Олег Заріцький, 
заступник начальника управління 

Надія Мандра, 
інженер кадрової роботи

Сергій Монарчук,
інженер з пожежної 

безпеки служби охорони 
праці, пожежної безпеки та 

надзвичайних ситуацій

Наталія Вітюк, 
кухар їдальні

Юрій Грицьків, 
інженер служби автоматизації 

виробництва і телемеханіки

Був з дружиною на виставі – 
українській класиці, яка є акту-
альною і нині. Сподобалась гра 
акторів, Калитка – просто су-
пер. Богдан Бенюк зіграв його 
класно, дякуємо за чудову гру 
акторам та приємні спогади. 
Подяка організаторам вистави.

Була на виставі зі своєю ро-
диною у повному складі – ви-
става була вражаючою, з першої 
до останньої хвилини актори 
дуже талановито і натхненно ві-
діграли спектакль . Вони ніби не 
грали, а жили, ніби це було їхнє 
життя, а ми стали мимовільними 
глядачами.

Навіть не очікувала, що кла-
сика може бути настільки акту-
альною, свіжою, легкою. Маса 
задоволення, гумору, мудрості і 
влучності. Всі актори – непере-
вершені. Велика подяка режи-
серу вистави за роботу, за його 
бачення і підхід до класики.

Вистава мене вразила. Усе завдя-
ки майстерній грі акторів, стилізова-
ним костюмам, світловому оформ-
ленню та музичному озвученню. 
Велике прохання до організаторів 
цього заходу, щоб такі вистави від-
бувались частіше.

Вистава дуже сподобалась. 
Кожен з акторів неповторно пе-
редавав характер та внутрішній 
світ героїв, що ще більше при-
вертало увагу. Великої емоцій-
ності додавав весь музичний су-
провід спектаклю.

Інна Малюгова,
бухгалтер групи 

первинного обліку

НАШ ТРАНСГАЗ
№7 (22), липень 2019 р.
Корпоративне видання  
АТ «Укртрансгаз»

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації  
№ 23270-13110Р видано  
Міністерством  юстиції України

Адреса редакції: 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1

Лише для внутрішнього використання.
Наклад: 10 000 прим.

Над номером працювали:  
Наталя Бортник, Катерина Брага,  
Дмитро Кануннiков, Оксана Кудіна,
Юлія Лучик
Маєте інформацію для газети?
Пишіть на 2020@utg.ua


