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ЦИФРА НОМЕРУ

НОВЕ ОБЛИЧЧЯ УКРТРАНСГАЗУ

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРУ  УКРТРАНСГАЗУ 
75 делегатів-представників усіх філій компанії зібралися 29 листопада в Києві  
для участі в конференції трудового колективу 

Відкриваючи захід, т.в.о. прези-
дента Укртрансгазу Андрій Хо-
менко зосередився на найваж-
ливіших питаннях і процесах, що 
впливають на роботу компанії 
сьогодні та визначають її роботу 
у майбутньому. «Період 2017-2018 
років  — період трансформації та 
змін в Укртрансгазі. Вони спря-
мовані на приведення роботи То-
вариства у відповідність до євро-
пейських стандартів», — зазначив 
він. І окреслив найважливіші на-
прями роботи Укртрансгазу: 

Перехід на добове балансу-
вання  — послідовний крок ре-
формування ринку природного 
газу України.  

Наступна стратегічна задача, 
що стоїть сьогодні перед опера-
тором,  — відділення Оператора 
ГТС. Адже згідно з вимогами єв-
ропейського газового ринку Гру-
па Нафтогаз не може одночасно 
транспортувати та видобувати 
газ  — ці функції мають здійсню-
вати незалежні компанії. 

Також у своїй доповіді 
т.в.о.  президента зупинився на 
10-річній програмі модернізації 
ГТС, яку розпочато цього року. 
Загальна сума інвестицій в рекон-
струкції до 2027 року  — близько 
85 млрд грн. Ці інвестиції, в пер-
шу чергу, буде спрямовано на 

оновлення об’єктів, що забезпе-
чують транспортування газу для 
внутрішнього споживача. 

Керівник компанії у своїй 
доповіді розповів про запрова-
дження нової системи оплати 
праці  — грейдингу. Він заува-
жив, що «зміна системи оплати 
праці  — необхідна умова для 
«виживання» Укртрансгазу піс-
ля 2019 року. 

У завершення доповіді А. Хо-
менко навів декілька показників 
виконання колективного дого-
вору в поточному році. «Спла-
чуються «оздоровчі» у розмірі 
½ посадового окладу, до кінця 
року загальна сума виплат скла-
дає понад 100 млн грн. Збіль-
шено розмір добових під час 
відрядження — з 150 до 350 грн. 
Відновлено надання житлових 
позик, до кінця року їх сума зро-
сте до 30 млн грн»,  — відзначив 
керівник. 

Продовжив звіт про виконан-
ня колективного договору ком-
панією у 2017-2018 роках Сергій 
Турчак, голова об’єднаної ради 
голів профкомів Укртрансгазу. 

Зокрема, він зауважив, що у 
2017 році середня заробітна пла-
та в Укртрансгазі була найвищою 
в Групі Нафтогаз. За підсумка-
ми минулого року цей показник 

зріс на 34,7%. А за 10  місяців 
2018  року — ще на 15,6%. 

У 2018 році також спрямо-
вувалися кошти на підтримку 
соціальних заходів Товариства, 
зокрема: на виплату премій до 
свят (включаючи День газовика), 
організацію відпочинку спів-
робітників та членів їх родин, 
надання матеріальної допомоги 
працівникам, допомогу пенсі-
онерам Товариства та тим, хто 
звільняється на пенсію, заходи з 
охорони праці. 

Важливим напрямком робо-
ти профкому залишається під-
тримка учасників бойових дій 
на сході України та членів їхніх 
родин. Також найближчим ча-
сом планується впровадження  
добровільного медичного стра-
хування співробітників. 

Юліана Перун, директор з 
управління персоналом Укр-
трансгазу, поінформувала при-
сутніх про запровадження грей-
дової системи оплати праці з 
1  грудня 2018 року. Детальніше 
про це — в інтерв’ю Юліани Ро-
манівни на 2-3 стор. 

Учасники конференції пере-
важною більшістю проголосували 
за внесення змін до системи опла-
ти праці у  Колективнму договорі 
Товариства.

3 роки
Україна не імпортує газ з Росії 

Аналогічні зміни відбуваються на всіх підприємствах Групи На-
фтогаз. Тому не випадково і фірмовий знак компанії, і слово «На-
фтогаз» об’єднують логотипи Укртрансгазу, Укргазвидобування, 
Укрнафти, Укртранснафти тощо. Поєднання цих підприємств у 
потужну Групу дає нам змогу втілювати в життя найсміливіші про-
екти, успішно провадити реформи та разом йти до спільної мети — 
перетворення в ефективну європейську енергетичну корпорацію.

Головне завдання проекту з впровадження корпоративного сти-
лю — створити сучасне та єдине «обличчя» компанії. Зокрема, ви-
користовувати однакові логотипи та кольори на всіх об’єктах Укр-
трансгазу, замінити старі та розрізнені вивіски, використовувати 
оновлені бланки, поступово оновити спецодяг.

«Корпоративний стиль — це не тільки приваблива картинка. Адже 
він допомагає передати ідеї та цінності компанії, вирізнити її серед 
різноманіття інших. Саме тому всі організації, що дбають про свою 
репутацію, раз на декілька років змінюють логотипи та корпоратив-
ні кольори. Це допомагає їм виглядати сучасними та цікавими для 
партнерів, клієнтів та співробітників. Отож прийшов час для змін і в 
Укртрансгазі», — зауважує директор департаменту корпоративних 
комунікацій Укртрансгазу Наталія Коновалова. Саме її підрозділ 
відповідає за запровадження нового стилю в Товаристві.

Разом  з  тим, наскільки легко та швидко оновлений логотип Укр-
трансгазу вкоріниться, значною мірою залежить від кожного з нас. 
Адже всі співробітники Товариства щодня представляють нашу 
компанію — одягаючи спецодяг, направляючи електронні листи, під 
час підготовки презентацій та проведення зустрічей. Тому важливо, 
щоб кожен укртрансгазівець пам’ятав про це та використовував за-
тверджені логотипи та кольори.

Усі основні правила ввійшли до спеціального документа  — Ке-
рівництва з корпоративного стилю. Його можна знайти на корпора-
тивному порталі. А якщо й цього буде недостатньо — звернутися за 
допомогою до департаменту корпоративних комунікацій.

У середині листопада в Укртрансгазі запровадже-
но новий корпоративний стиль. Тепер у Това- 
риства є оновлений логотип.

Всі організації, що дбають про свою 
репутацію, раз на декілька років 
змінюють логотипи та корпоративні 
кольори. Це допомагає їм виглядати 
сучасними та цікавими для партнерів, 
клієнтів та співробітників



— Юліано Романівно, які принципо-
ві зміни відбуватимуться в системі 
оплати праці?
— Тарифна система, яка діяла на ра-
дянських підприємствах, заохочує 
оплачувати працю за тривалістю 
служби на підприємстві, вирівню-
ючи працівників під один і той самє 
тариф. Але протягом останніх деся-
тиліть ситуація докорінно змінилася. 
Виникли такі явища як ринок праці, 
трудова міграція, конкуренція за 
працівника, конкуренція на глобаль-
них ринках. Компанії мусять витра-
чати кошти максимально ефективно, 
заохочуючи працівників на досяг-
нення виробничих і фінансових ре-
зультатів. 

У грейдовій системі оплата праці 
орієнтована на цінність посади для 
компанії та на ринку праці. Працівник 
отримує можливість бути винагоро-
дженим за результатами своєї робо-
ти, а керівники – гнучкіше управляти 
оплатою своїх працівників, змінюючи 
їхні оклади залежно від результатив-
ності. 

Під час підготовлення змін до 
системи оплати праці в Укртрансга-
зі було проведено оцінку всіх посад 
у підрозділах компанії. У ній взяли 
участь сотні працівників, що про-
йшли відповідне навчання. Обрані 
експерти, які добре знають професії 
і посади у своїх підрозділах, а також 
пройшли навчання методиці оцінки, 
підготували описи посад по своє-
му підрозділу. На основі цих описів 
спеціально створеними комісіями 
було оцінено посади відповідно до 
набору критеріїв: рівня відповідаль-
ності, впливу на результат, рівня на-
вичок і знань, яких вимагає ця посада. 
Далі кожній посаді було присвоєно 
кількість балів за набором критеріїв 
і розміщено на рівнях оплати (грей-
дах), відповідно до своєї цінності. 
Зауважу, що цінність посади визна-
чається не місцем, яке вона займає 
в організаційній структурі, а склад-
ністю виконуваних завдань і впли-
вом на кінцевий результат роботи 
компанії. Цей аналіз було проведено 
об’єктивно, оскільки він базувався на 
актуальній та вивіреній інформації 
про посаду на основі опису, і в ньо-
му оцінювалися посади, а не люди. 
Виходячи з показників ринку праці, 
було визначено діапазони окладів 

кожного грейду (або «вилки») – міні-
мальний, серединний і максимальний 
показники. Відтак в межах діапазону 
окладів кожен працівник може впли-
вати на розмір окладу своєю працею, 
продемонструвавши добрі результа-
ти і пройшовши принаймні раз на рік 
оцінку персоналу. Це ключова зміна. 

— На якому етапі зараз проект упро-
вадження грейдової системи?
— На завершальному. Було проведе-
но переговори з профспілками, ми 
підготували зміни до Колективного 
договору і затвердили їх на конфе-
ренції трудового колективу. Зараз 
йде остаточна перевірка розрахун-
ків нових окладів та розміщення по-
сад на грейдах. 

— Чого чекати працівникам від за-
провадження грейдової системи 
оплати праці? 
— Наголошу, що мова йде про зміну 
системи оплати праці, яка супрово-
джується переглядом рівнів окла-
дів різним категоріям працівників 
по-різному. У процесі переходу на 
грейдову систему ми включили в 
оклад працівникам надбавку за стаж 
роботи станом на 31 грудня 2019 
року. Також в оклад увійдуть допла-
ти та  надбавки за високу професій-
ну майстерність, за високі досягнен-
ня в праці, за інтенсивність праці, за 
ведення військового обліку. На мо-
мент впровадження системи оклади 
встановлюються на мінімальному 
значенні відповідного грейду для ін-
женерно-технічних працівників і се-
рединному значенні (медіані) – для 
робітників. 

Більшість робітників отримають 
підвищення окладів від 4,3% до по-

над 50%. У середньому, збільшення 
окладів для працівників робітничих 
професій складатиме 12,6%. Робітни-
ки та інженери лінійно-виробничих 
управлінь можуть отримати додатко-
ве підвищення окладу від 3% до 15% 
на основі оцінки. Оскільки збільшу-
ються оклади, зростає розмір і доп-
лат та надбавок, що залишаються в 
Колективному договорі (доплата за 
керівництво бригадою, шкідливість, 
працю у вечірні та нічні часи, за робо-
ту у вихідні, понаднормові, за клас-
ність, за звання чи науковий ступінь), 
а також премій. Тому середньомісяч-
ний ріст доходів складатиме для ро-
бітників 22,4%, для інженерно-тех-

нічних працівників – близько 12,2%, 
керівників – 13%. 

— Інженерно-технічні працівники 
є розчарованими, що їхня зарплата 
підтягнута лише до мінімального 
значення грейду…
— Відверто скажу, що в розподілі 
бюджету фонду оплати праці під 
час переходу ми намагалися випра-
вити ситуацію від травня 2016 року, 
коли, змінивши коефіцієнти керів-
никам, попереднє керівництво не 
переглянуло зарплату робітникам. 

Підтягування до серединного рівня 
відповідного грейду – перший крок 
компанії до стабілізації рівня вина-
городи робітників – найчутливішої 
та найбільш масової категорії пра-
цівників. Це сьогоднішній пріоритет. 
Винагорода інженерно-технічних 
працівників – наступний крок, і ми 
поступово будемо виправляти си-
туацію з винагородою цієї категорії 
персоналу.

— Як надалі відбуватиметься підви-
щення окладів за грейдової систе-
ми?
— У процесі переходу на грейдову 
систему ми першим кроком забез-
печуємо те, щоб працівники отри-
мували не менше, ніж раніше, і не 
менше, ніж встановлений компані-
єю мінімум за грейдом. Працівник 
має шанс впливати на свою зарпла-
ту своєю працею і рухатися вище 
по грейду, змінюючи свій оклад на 
основі оцінки та не чекаючи, поки 
зросте коефіцієнт за стаж роботи. 
Працівник повинен виконувати по-
ставлені завдання, демонструвати 
добре ставлення до роботи сьогод-
ні, і це буде заохочуватися і винаго-
роджуватися. Періодичну оцінку ми 
плануємо впровадити в 2019 році та 
проводити її один раз на рік. Більш 
детально про це розповімо, коли 
почнемо її впровадження. 

— А якщо оклад працівника раптом 
стане більше «вилки» окладів?
— Така ситуація можлива. Вже на ета-
пі переходу на грейдову систему ми 
не знижуємо оклади і не обмежуємо 
їх зростання при включенні перелі-
чених доплат і надбавок. Тому близь-
ко 10% працівників отримали окла-
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З НАФТОГАЗОМ  
ТЕПЛО  
ДЕШЕВШЕ
Економія на опаленні 
для співробітників  
Укртрансгазу  
може сягнути 40%

Вже цього опалювального сезо-
ну перші 14 родин селища Мрин 
на Чернігівщині витрачатимуть 
менше на обігрів своїх осель 
завдяки програмі «Доступне 
тепло для співробітників», яку 
започаткувала Група Нафтогаз. 
Мети досягнуть завдяки енер-
гоефективним газовим котлам, 
встановленим у рамках Програ-
ми та за підтримки програми IQ 
energy, яка фінансується Євро-
пейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР).

Багатоквартирний будинок, в 
якому встановили 14 систем ін-
дивідуального опалення та який 
опалювався центральною ко-
тельнею, що знаходиться на ба-
лансі Мринського виробничого 
управління підземного зберіган-
ня газу Укртрансгазу, визначили 
пілотним для аналізу ефектив-
ності та доцільності встановлен-
ня індивідуального опалення.

«Це  — перший багатоквар-
тирний будинок, де мешканці 
відчують економію від встанов-
лення сучасного енергоефек-
тивного обладнання на вигідних 
умовах. Завдяки привабливим 
цінам на обладнання від ДП «На-
фтогаз-Енергосервіс» та ком-
пенсації IQ  energy, витрати на 
котел можна зменшити лише до 
7,5 тис.  грн замість 19 тис.  грн. 
Після підключення першого 
будинку ми одразу отримали 
20 нових заяв на підключення. 
Фактичний рівень економії ми 
зможемо дізнатися після за-
вершення опалювального сезо-
ну, проте згідно з попередніми 
розрахунками очікувана еконо-
мія на опаленні може бути 30-
40%»,  — наголосив директор з 
енергоефективності Нафтогаз- 
Енергосервісу Андрій Тараба. 

Досвід програми «Доступне 
тепло для співробітників» буде 
розповсюджено в інших регіо-
нах для співробітників та меш-
канців селищ газовиків і нафто-
виків Групи Нафтогаз.

Довідково: програма «До-
ступне тепло для співробіт-
ників» виконується ДП «На-
фтогаз-Енергосервіс» в рамках 
реалізації корпоративної стра-
тегії Групи Нафтогаз щодо під-
вищення енергоефективності 
та зменшення споживання при-
родного газу. Нафтогаз-Енер-
госервіс співрацює напряму із 
провідними постачальниками 
обладнання та надає можливість 
зекономити до 60% на варто-
сті обладнання з урахуванням 
35-відсоткової компенсації про-
грами Європейського банку ре-
конструкції та розвитку (ЄБРР) 
IQ energy.

КОРПОРАТИВНІ  
НОВИНИ

ГРЕЙДИНГ: ЗАМІСТЬ ОПЛАТИ ЗА СТАЖ — 
ЗАРПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

ЮЛІАНА ПЕРУН,  
директор з управління 
персоналом Укртрансгазу

Середньомісячний 
ріст доходів 
складатиме для 
робітників 22,4%, для 
інженерно-технічних 
працівників – 
близько 12,2%, 
керівників – 13%

В Укртрансгазі завершується трансформація системи оплати праці, яка змінить підходи до встанов-
лення заробітної платні в компанії. Ключовий принцип – це збереження наявного доходу і створення 
можливостей для його збільшення на основі досягнутих результатів. Відповіді на основні питання щодо 
запровадження грейдової системи оплати праці – в інтерв’ю Юліани Перун, директора з управління 
персоналом Укртрансгазу

ПІДХІД У ФОРМУВАННІ НОВИХ ОКЛАДІВ

Робітники

Оклад + надбавка за інтенсивність, профмайстерність + «стажові»

Оклад + надбавка за інтенсивність, профмайстерність + «стажові»

*вилка - діапазон або грошові рамки окладів для грейду  
від найменшого до найбільшого

Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці філій

менше, ніж
середина «вилки»* грейду

менше, ніж
мінімум «вилки»* грейду

більше, ніж
середина «вилки»* грейду

більше, ніж
мінімум «вилки»* грейду

оклад додатково підвищу-
ється до середини «вилки» 

грейду, але не менше,  
ніж 4,3 %

оклад підвищується  
до мінімуму«вилки» грейду,  

але не менше,  ніж 4,3 %

оклад додатково  
підвищується на

4,3 %

оклад підвищується  
на 4,3 %
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ди вище максимуму «вилки» свого  
грейду. Визначені на сьогодні діапа-
зони також не є остаточними і будуть 
систематично переглядатись залеж-
но від ситуації на ринку праці. А вона 
останніми роками дуже мінлива 
внаслідок нестабільної економічної 
ситуації в Україні, тому й діапазони 
окладів грейдів постійно ростуть. 
Працівники, оклади яких є близьки-
ми до максимуму або перевищують 
його, матимуть можливість кар’єрно-
го просування. 

— Чи може працівник підвищити 
свій грейд? 
— Якщо його функціональні обов’яз-
ки не змінилися, то грейд також не 
зміниться. Для підвищення грейду по 
деяких професіях він повинен підви-
щити кваліфікацію та перевестись 
на посаду з більшим грейдом. У разі, 
якщо на посаду будуть покладені 
додаткові обов’язки, посаду буде 
переоцінено. Тільки в цьому випад-
ку грейд може бути змінений. Але 
це має відбуватись системно по всій 
компанії, а не в окремо взятому під-
розділі чи з окремою посадою. 

— Чи потрібні тепер розряди і кате-
горії?
— Під час описування посад пе-
редусім враховувалась складність 
виконуваних працівниками задач. 
Для більшості робітничих професій 
складність співставна з розрядами, 
тому у процесі оцінювання вони, за-
звичай, отримали різні грейди. Для 
посад інженерно-технічних праців-
ників експерти з опису та оцінки 
посад часто відмічали схожість вико-
нуваної ними роботи або незначну 
відмінність. У цих випадках посади 
було віднесено до одного грейду. 

Розряди залишаються, оскільки 
вони залежать від тарифікації робіт 
та законодавчих вимог до професій. 
Щодо категорій посад, то нині вони 
залишаються, остаточне рішення по-
требує більш детального аналізу.

— Так сталось, що в окремих керів-
ників дохід нижчий за його підлег-
лих. Що пропонує нова система в 
таких випадках?
— Чинна система оплати праці вже 
недостатньо розмежовує винаго-
роду окремих керівників та їхніх 

підлеглих, насамперед, через різні 
стажові коефіцієнти. Тому під час 
переходу на грейдову систему ми 
звертаємо увагу на співвідношен-
ня окладів керівник – підлеглий 
та намагаємось вирішити питання 
винагороди на користь керівників, 
оскільки вони виконують складнішу 
роботу та несуть більшу відпові-
дальність. Їхній внесок у результат 
діяльності підрозділу також ваго-
міший. Можливо, за один крок всі 
подібні ситуації ми не виправимо, та 
в майбутньому плануємо остаточно 
це врегулювати. 

Те, що ми зміщуємо акценти з оп-
лати за стаж на оплату за результати 
роботи, не означає, що ми не цінуємо 
працю наших досвідчених працівни-
ків, які давно працюють на підпри- 
ємстві. Навпаки, вони також мають 
шанс розвиватися і по-новому про-
явити себе: освоювати нові професії, 

якщо потрібно, передавати досвід, 
бути експертами з тих чи інших пи-
тань. Грейдова система дає змогу це 
оцінювати і винагороджувати. 

— Розкажіть, будь ласка, як відбува-
лася оцінка. 
— Оцінку проводить безпосередній 
керівник працівника. Вона дає змогу 
виділити кращих працівників і відо-
бразити це в окладі. Працівник, який 
потрапив у найвищу категорію «А», 
окрім підвищеного окладу, матиме 
шанс отримати підвищення – поса-
ди, розряду або категорії, якщо ви-
никне вакансія. Він, так би мовити, 
буде першим на черзі. Те, що праців-
ник потрапив у найнижчу категорію 
«С», є сигналом, що йому треба щось 
змінити в своїй роботі або поведінці. 

Керівники мають повідомити 

своїм працівникам, які оцінки вони 
їм поставили та пояснити свій ви-
бір. Проведена оцінка є першим 
кроком, ми будемо вдосконалювати 
процес і вчитися навичкам прове-
дення оцінки. 

— Хто забезпечує об’єктивність 
цієї оцінки? 
— У будь-якій системі оцінки є 
елемент суб’єктивності. Але ніхто 
не знає ситуації на місці краще, ніж 
безпосередній керівник. Однак 
на рівні філії створено комісії, які 
затверджують результати оцінки. 
Їхнє завдання – пересвідчити-
ся в тому, що оцінка зроблена за 
методологією, а керівники готові 
пояснювати на фактах, чому вони 
поставили такі оцінки. Іншими 
словами, комісія має пересвідчи-
тися в прозорості і зрозумілості 
процесу. 

— З оцінкою ситуація зрозуміла. 
А  коли працівники отримають нові 
зарплати за результатами оцінки? 
— Вже з 1 грудня 2018 року. Ці зміни 
до Колдоговору вже затверджено. 
Але щоб отримувати нові оклади з 
першого грудня, а не через 2 місяці, 
працівнику треба буде дати пись-
мову згоду.

— Чому обрано саме цю дату? 
Адже раніше повідомлялося, що 
будуть можливі зміни з 1 січня 2019 
року.
— Так, звісно. Ми орієнтували пра-
цівників на запровадження змін з 1 
січня 2019 року. Однак акціонер – 
НАК «Нафтогаз України» – акцен-
тував, що перехід на грейдинг має 
відбутися в 2018 році, і для цього 
було виділено фінансовий ресурс. 

— Чи можете розповісти про деталі 
переговорів з профспілками? 

— З самого початку підготовки 
переходу на грейдову систему опла-
ти праці ми співпрацювали з проф-
спілковою організацією. Намагалися 
вести перемовини із зрозумілих і 
прозорих позицій, адже профспілки 
є нашим соціальним партнером. Було 
проведено навчання, зустрічі, семіна-
ри. Профспілкові лідери озвучували 
вимоги трудових колективів про пе-
регляд зарплат на 30%, добивалися 
збільшення виплати на оздоровлення 
до одного окладу, інших вимог. Ми 
вели інтенсивні переговори. З пев-
них причин було сформовано дуже 
високі очікування від переходу на 
грейдову систему: 30%, 40%, 50% 
для всіх за списком... Ми поясню-
вали, як відбуватиметься перегляд 
окладів у процесі переходу на грей-
дову систему, що підвищення окладів 

буде розподілене різним категоріям 
по-різному. Профспілки відстоювали 
свої позиції. Ми знайшли порозумін-
ня в тому, що треба прийняти зміни 
власне до системи оплати праці ще в 
цьому році. Питання про суттєві змі-
ни в системі пільг, зокрема питання 
про один оклад на оздоровлення, на 
даному етапі до розгляду не готове, і 
ми його винесли за рамки. 29 листо-
пада 2018 року відбулася конферен-
ція щодо внесення змін до Колдого-
вору з питань системи оплати праці. 

— Працівники запитують, чому така 
висока розбіжність між окладами 
менеджменту і простих працівни-
ків? І які максимальні показники на 
найвищому грейді? 
— Я розумію природу цього запи-
тання. Є речі, які склалися об’єк-

тивно, наприклад, зарплати на 
ринку праці. Є ті, що успадковані, 
наприклад, велика кількість рівнів 
в організаційній структурі. Є осо-
бливості мислення, коли люди зви-
кли обговорювати зарплати один 
одного. Працівники, які працюють 
на високих управлінських посадах, 
несуть набагато більшу відповідаль-
ність, їхня робота вимагає набагато 
більшого досвіду і знань. Це не той 
випадок, коли кухарка може керу-
вати країною. Згідна, що потрібно 
це змінювати, потрібно зменшу-
вати кількість рівнів управління в 
організаційній структурі, піднімати 
кваліфікацію рядових працівників, і 
як результат — зарплату, але це по-
требує часу і волі до змін. А щодо 
рівнів зарплат керівництва, то це 
конфіденційна інформація. 

— Аргументуйте, будь ласка.
— По-перше, цифри зарплат керів-
ників, які б вони не були, виклика-
ють нездоровий ажіотаж. По-друге, 
існує елементарне питання безпеки 
для людини, яка працює на високій, 
не масовій посаді. По-трете, у всіх 
компаніях ця інформація закрита і 
вважається конфіденційною.

— Чи Ви плануєте й надалі займатися 
питаннями оплати праці?
— Це питання завжди буде на поряд-
ку денному. Люди питають про свою 
зарплату. Про свою оцінку, про ста-
жові. Чи буде в них премія? Чи буде 
переглядатися в них зарплата, чи не 
зупиниться вона, якщо відірвемося 
від прожиткового мінімуму і перей-
демо на грейди? У нас розумні, про-
никливі люди, вони все розуміють, 
якщо їм пояснити. Люди хочуть, щоб 
чули про їхні проблеми, підвищува-
ли їм зарплату, бо дорожчає життя. 
І  ми чуємо цей голос. 

Хочу ще сказати, що я бачу як пози-
тив те, що профспілкові лідери вико-
ристовують свою особливу позицію 
в колективі для того, щоб адекватно 
відображати думки і побажання лю-
дей, відстоюють свою позицію. Але 
вони мусять зберігати об’єктивність, 
доносячи зворотну інформацію до 
колективів, якщо прагнуть залиша-
тися ефективним соціальним парт-
нером. Сьогодні ми здійснили разом 
важливий крок. Йдемо далі. 
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Оператор газорозподільної станції 4 розряд
Грейд – 9 Стажовий коефіцієнт – 25% Середина «вилки»* грейду – 8 662 грн

Оклад Вислуга
Середньомісяч-
на розрахунко-

ва премія 
Всього
дохід

Премія до 
дня газо-

вика

Допомога 
на

оздоров.

До 1.12.2018 6 644 1 661 1 772 10 077 6 644 3 322

З 1.12.2018 8 662 - 2 310 10 972 8 662 4 331

Відхилення +30% - +30% +9% +30% +30%

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу СП
Грейд – 13 Стажовий коефіцієнт – 10% Мінімум «вилки»* грейду – 12 876 грн

Оклад Вислуга
Середньомісяч-
на розрахунко-

ва премія 
Всього
дохід

Премія до 
дня газо-

вика

Допомога 
на

оздоров.

До 1.12.2018 12 402 1 240 3 307 16 949 12 402 6 201

З 1.12.2018 14 229 - 3 794 18 023 14 229 7 114

Відхилення +15% - +15% +6% +15% +15%

Начальник лінійно-експлуатаційної служби
Грейд – 15 Стажовий коефіцієнт – 20% Мінімум «вилки»* грейду – 19 073 грн

Оклад Вислуга
Середньомісяч-
на розрахунко-

ва премія 
Всього
дохід

Премія до 
дня газо-

вика

Допомога 
на

оздоров.

До 1.12.2018 15 758 3 152 4 202 23 112 15 758 7 879

З 1.12.2018 19 723 - 5 260 24 983 19 724 9 862

Відхилення +25% - +25% +8% +25% +25%

Електрогазозварник 5 розряд
Грейд – 11 Стажовий коефіцієнт – 20% Середина «вилки»* грейду – 11 815 грн

Оклад Вислуга
Середньомісяч-
на розрахунко-

ва премія 
Всього
дохід

Премія до 
дня газо-

вика

Допомога 
на

оздоров.

До 1.12.2018 8 091 1 618 2 158 11 867 8 091 4 046

З 1.12.2018 11 815 - 3 151 14 966 11 815 5 908

Відхилення +46% - +46% +26% +46% +46%

ГРЕЙДИНГ: ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ 

*вилка - діапазон або грошові рамки окладів для грейду від найменшого до найбільшого

ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ,

які ввійдуть в оклад які не ввійдуть в оклад
l за стаж роботи станом на 31.12.2019 р. l за керівництво бригадою
l за високу професійну майстерність l за шкідливість праці

l за високі досягнення в праці l робота у вечірній та нічний час,  
понаднормово

l за інтенсивність праці l робота у вихідні та святкові дні 

l за ведення військового обліку l за класність професії
l за вчене звання та науковий ступінь 
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З 70-РІЧЧЯМ, КИЇВТРАНСГАЗЕ! 
17 листопада свій день народження відзначила філія Укртрансгазу, з якої бере початок 70-річна історія всієї газотранспортної 
системи України. Саме Київтрансгаз є першим підприємством у складі теперішнього Укртрансгазу 

У далекому 1948 році, коли було запу-
щено перший магістральний газогін 
«Дашава — Київ», газ вперше увійшов 
у квартири киян та відтоді почався 
відлік української ГТС. Ця подія стала 
офіційним днем народження Київ-
трансгазу. 

Три роки потому ланку газопрово-
ду «Дашава — Київ» було подовжено 
до Москви, і з 1951 року український 
газ постачався до Росії. 

Наприкінці 50-х почалася роз-
робка газосховищ на сході України. 
Будівництво газопроводів «Шебе-
линка  — Полтава  — Київ» (1960) та 
«Шебелинка — Брянськ» (1961) спри-
яло потужному розвитку газови-
добутку в цьому регіоні. З того часу 
столиця України почала одержувати 
шебелинський газ. 

З початком експлуатації газого-
ну «Шебелинка  — Полтава  — Київ» 
введено в дію першу в Україні газо-
турбінну компресорну станцію «Луб-
ни». А у 1964 — запущено Олишівське 
підземне газосховище, яке стало пер-
шим ПСГ на сході України. 

70-ті роки минулого сторіччя були 
продуктивними для Київтрансга-
зу, оскільки газовики побудували та 
ввели в експлуатацію чотири газого-
ни:  «Єфремівка — Диканька — Київ», 
«Київ  — Захід України», «Шебелин-
ка  — Диканька — Київ», «Київ — Захід 
України».

У 80-х роках продовжується роз-
будова ГТС задля налагодження 
транзитних шляхів з сибірських газо-
сховищ територією Радянського Со-
юзу, а також до Європи. Київтрансгаз 
бере активну участь у будівництві 
магістральних газопроводів «Урен-
гой — Ужгород І», «Прогрес», «Тула — 

Шостка  — Київ». У  цей час також 
закінчується будівництво магістраль-
ного газопроводу «Курськ  — Київ» і 
«Єлець — Курськ — Кривий Ріг». 

У 1995 році вводиться в експлуата-
цію компресорна станція  «Гребінків-
ська» потужністю 64 МВт.

У 2002 році саме на об’єктах 
Київтрансгазу створено нову систе-
му комерційного обліку газу, облад-
нану високоточними приладами ви-
міру обсягів газу. 

За 70 років історії від 500-кілометро-
вого газогону наша ГТС  виросла в 
потужну та розгалужену мережу магі-
стралей, компресорних та газорозпо-
дільчих станцій, підземних сховищ газу. 

Масштаби газопроводів, які на-
лежать Київтрансгазу, складають 
понад 25% від загальної мережі всієї 
газотранспортної системи країни та 
забезпечують газом населення 9 об-
ластей, у т. ч. Києва. 

Все це стало можливим завдяки 
не одному поколінню газовиків-про-
фесіоналів, що й по сьогодні самовід-

дано служать на благо всієї газотранс-
портної системи. Завдяки високо-
му професіоналізму та відповідаль-
ності працівників Київтрансгазу та 
газовиків з усієї України з року в рік 
забезпечується безперебійне тран-
спортування газу, а в оселях українців 
завжди є світло та тепло. 

Сьогодні дружній колектив, що 
налічує 3400 співробітників, 37 з яких 
захищали нашу державу в АТО, бе-
руть активну участь в реалізації масш-
табної програми реконструкції. 

Зокрема, в Київтрансгазі здійсню-
ється оновлення трьох компресор-
них станцій: «Яготин», «Диканька» 
та «Ромни». За результатами аналізу 
технічного стану та завантаженості, 
ці об’єкти визначено першочергови-
ми для реконструкції.   

Нагадаємо, реконструкція стан-
цій відбувається в рамках 10-річного 
плану модернізації Укртрансгазу. 
Оновлення ключових газотранс- 
портних вузлів дасть змогу не тільки 
підвищити надійність роботи україн-
ської ГТС, а й поліпшити її екологічні 
показники. 

Компресорна станція «Яготин» є 
однією з ключових точок, через яку 
транспортується газ киянам і спожи-
вачам Київської області. Крім того, 

ця компресорка є важливою ланкою 
як для транзиту, так і транспортуван-
ня газу власного видобутку в межах 
України.  

Застосування на «Яготині» сучас-
них агрегатів з газотурбінними при-
водами та компресорами зі  ступенем 
стиснення газу 1,7 дасть можливість 
транспортувати газогонами «Ше-

белинка  — Диканька  — Київ», «Ше-
белинка — Полтава — Київ», «Єфре-
мівка — Диканька — Київ» після 2021 
року 16,5 млрд куб. м/рік природного 
газу. Це на 4,95 млрд   куб. м більше, 
ніж зараз! 

Компресорна станція «Диканька», 
яка теж є пріоритетною в плані ре-
конструкції, розташовується поряд з 
найбільшими вітчизняними родови-
щами газу. Саме ця станція здійснює 
великий обсяг робіт з транспорту-
вання природного газу до споживачів 
від вітчизняних газовидобувних під-
приємств регіону — як від Укргазви-
добування, так і приватних компаній.

На станції планується здійснити 

технічне переоснащення газопере-
качувальних агрегатів із заміною при-
відних ГТД (газотурбінних двигунів) 
на більш сучасні, з кращими показни-
ками ефективності та надійності. Це в 
свою чергу підвищить економічність, 
надійність та ефективність роботи 
станції. 

Компресорна станція «Ромни» та-

кож є стратегічно важливим об’єктом 
для забезпечення роботи транзитних 
шляхів. «Ромни»  — перша станція на 
вході української ГТС, яка на північ-
но-східному кордоні нашої держави 
приймає найбільший потік російсько-
го газу, в тому числі для транзиту до 
Європи. Тож ця станція є стратегічно 
важливим об’єктом для забезпечення 
роботи транзитних шляхів. 

Встановлення на станції двох су-
часних турбокомпресорних уста-
новок дасть можливість зменшити 
споживання палива майже на 30%, а 
також знизити кількість промислових 
викидів. 

Нагадаємо, що обрані об’єкти ві-

діграють ключову роль у транзиті 
російського газу та транспортуванні 
блакитного палива власного видо-
бутку. Завдяки модернізації станцій 
українська ГТС буде готова забезпе-
чувати необхідні потужності навіть 
при максимальній завантаженості. 

Аби увіковічити в пам’яті нащадків 
історію української ГТС на території 
будівлі Київтрансгазу відкрито музей 
історії підприємства. До речі, саме 
місце музею є знаковим та обрано 
не випадково. Цей газорозподіль-
ний пункт 17  листопада 1948 року 
прийняв по газопроводу «Дашава  — 
Київ» і подав в оселі столиці України 
блакитне паливо Прикарпаття.  

З нагоди 70-річчя щиро вітаємо ве-
теранів газотранспортної галузі та су-
часне покоління газовиків зі святом! 
Зичимо міцного здоров’я, миру та зла-
годи! Хай ваша праця, спрямована на 
зміцнення енергетичної незалежнос-
ті нашої держави, сприяє подальшому 
розвитку України!

ЧОРНОВОЛ 
ВАСИЛЬ 
СЕМЕНОВИЧ, 
перший очільник 
філії

ЩЕРБА 
МИКОЛА 
ЮСТИНОВИЧ, 
1970-1976 

КОГУНЬ 
ВОЛОДИМИР 
СТЕПАНОВИЧ, 
1976-1988 

КОЛОМЄЄВ 
ВАЛЕНТИН 
МИКОЛАЙОВИЧ, 
1988-1991  

МАРЧУК 
ЯРОСЛАВ 
СЕМЕНОВИЧ, 
1995-1997, 
1999-2006 

ПІВЕНЬ 
ВІКТОР 
ПАВЛОВИЧ, 
1997-1999 

АНДРІЇШИН 
МИХАЙЛО 
ПЕТРОВИЧ, 
2006-2010  

РУДКО 
ВОЛОДИМИР 
ВАСИЛЬОВИЧ, 
очолює філію з 
2010 р. 

КЕРІВНИКИ КИЇВТРАНСГАЗУ

Прокладання газопроводу на вулицях Києва, 1948 рік 

Працівники Київтрансгазу беруть активну участь 
у будівництві газогону «Уренгой — Ужгород»
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