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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

Мирослав Химко
Т. в. о. Президента
Укртрансгазу
Дорогі жінки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – 8 Березня!
Усе найсвітліше, що є в нашому житті – весна, радість, щастя, кохання, пов’язане з
Жінкою!
На вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ, а ваша доброта та жіночність
сповнюють серця любов’ю.
Ви вмієте одночасно бути ніжними і рішучими, спокійними і цілеспрямованими,
неодмінно залишаючись професіоналами своєї справи. Ми вдячні за ваш вклад в розвиток Укртрансгазу!
Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, миру, спокою та добробуту!
Нехай ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких.
Зі святом, любі жінки!

Павел Станчак
Віце-президент
Укртрансгазу
Милі жінки!
З давніх-давен ви є символом ніжності, краси та мудрості! Кожна з вас – неповторна та прекрасна!
Вам вдається щодня наповнювати наші будні яскравими кольорами!
Без вас ми нічого не досягнемо!
Ми пишаємося вами та цінуємо все, що ви робите!
Щиро вітаю вас зі святом жіночої чарівності!
Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, а у ваших домівках завжди панують гармонія та затишок!
Будьте коханими та щасливими!
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ПОЄДНАННЯ КРАСИ ТА ТАЛАНТУ

За традицією на початку весни відзначається одне з найпрекрасніших та найбільш очікуваних свят року – 8 березня!
Час, коли природа оживає та все навколо розквітає, найкраще уособлює Жінка, яка своєю красою та чарівністю прикрашає наш світ!
Саме тому цей номер газети ми присвячуємо Міжнародному жіночому дню та всім чарівним і талановитим жінкам, які працюють в нашій Компанії, та ділимося історіями та секретами життя деяких з них!

ТЕТЯНА ФЕДОРОВА:
ЗАЛИШАТИСЯ В ГАРМОНІЇ З СОБОЮ
Професію юриста Тетяна Федорова, Член Правління Укртранс
газу, обрала ще у школі. І це
був не просто вибір батьків,
а принципове рішення дівчини.
«В юності ти сприймаєш юридичну практику як можливість
змінити світ, зробити його більш
досконалим. І саме ця професія,
на мій погляд, дозволяє допомагати людям», – пояснює Тетяна.
Сьогодні за її плечима роки
юридичної практики у великих
українських та міжнародних
компаніях, сотні виграних у суді
справ та успішних угод. Але,
не зважаючи на це, Тетяна так
і не стала «кабінетним керівником». Кожен її робочий день –
новий виклик. Вона сама представляє Укртрансгаз в складних
справах у суді, що зрідка роб
лять директори з правових питань. І виграє. Адже, як і в дитинстві, продовжує боротися за
справедливість.
Участь у судових справах для
неї – це, з одного боку, можливість знайти найкращі аргументи та довести правоту Укр-

трансгазу. З іншого – постійно
знаходитися у «професійному
тонусі». «Працюючи юристом,
ти постійно навчаєшся та залишаєшся відкритим новому. По
іншому – ніяк», – стверджує Тетяна.
Постійне джерело натхнення – її чоловіки. В родині Тетяни
троє синів – 13, 4 та 2 років, для
яких мати – принцеса. Такі «правила гри» закладає батько, який
і власним прикладом доводить,
що турбуватися про кохану жінку, розуміти її та підтримувати –
природно для справжніх чоловіків.
Той час, який мама‑керівник
проводить з родиною, вона намагається використати максимально макси
мально. Тому не
дивно, що інтереси у Тетяни та
її чоловіків спільні. В дитинстві
вона змінила багато захоплень –
фігурне катання, народні танці,
кінний спорт. А кілька років тому
разом зі старшим сином захопилася вейкбордінгом – катання на
дошці, тримаючись за трос, що
закріплений до катеру. На питан-

ня, як вдається поєднувати керівну роботу і турботу про родину,
Тетяна загадково посміхається
і відповідає, що, мабуть, її власний секрет успіху в тому, що вона

звикла сприймати обставини такими, як вони є, і обертати їх на
свою користь. А ще – покладатися на власну інтуїцію: «І в роботі,
і в родинному колі для мене важ-

ливо залишатися в гармонії з собою. Я не стану дотримуватися
прийнятих традицій, якщо вони
суперечать моїй суті та руйн ують
мене зсередини».

ГАЛИНА ТАЛПАШ:
ЛЮБОВ’Ю МОЖНА ЗМІНИТИ СВІТ
Прикарпаття – колиска нафтогазової галузі України. Тому не дивно,
що велика кількість кращих фахівців галузі є вихідцями саме з цього
регіону. До таких людей належить і
Галина Талпаш – директор департаменту роботи з персоналом та винагород філії «Оператор газотранспортної системи України».
43 роки свого життя віддала
вона українській газотранспортній
системі, з них 18 пропрацювала в
науковій частині ВНДПІтрансгазу.
За її безпосередньої участі відбулися: корпоратизація підприємств
нафтогазового комплексу в Державному комітеті України по нафті
і газу, структурна перебудова та
реформування Укргазпрому, реорганізація Укртрансгазу, укладання
Колективних договорів. Нині пані
Галина працює над впровадженням процесу анбандлінгу в Укртрансгазі.
Не одне покоління молодих
фахівців виросло під її опікою
та професійним наставництвом,
адже вона – лідер, який надихає на
працю, своїм прикладом заохочує
вкладати в роботу душу. Та, напевне, найголовнішим досягненням
її як керівника є вміння чути своїх підлеглих, підтримувати їх та
співпереживати разом з ними. Для
багатьох в Укртрансгазі вона стала
не просто наставницею, а мамою і
подругою.
У ній дивним чином поєдналися
вміння бачити в людях тільки хоро-

ОЛЕНА ПІДБУЦЬКА:
ТРАНСПОРТУВАТИ БЛАКИТНЕ
ПАЛИВО – ЦЕ ЧЕСТЬ

ше, плідно спілкуватися та ефективно організовувати їх до праці.
У повсякденному житті пані Галина – любляча дружина, мати та
бабуся. Зі своїм чоловіком Василем
виховали двох доньок та сина, який
також пов’язав свою професію з
нафтогазовою галуззю. Непомітно
підростають онуки, а їх у сім’ї ‒ семеро. Родина любить відвідувати
спектаклі у дитячому музичному
театрі, декорації до яких готує дідусь – художник-декоратор. Любов до
малювання передалася наступним
поколінням. Найстарший з онуків

захоплюється музикою, сам пише
вірші та музику до них.
Окрім цього, у Галини багато
творчих захоплень – вона чудово
вишиває та в’яже, неодноразово її
вироби були кращими у конкурсах
художньої творчості Укртрансгазу.
Секрет життєвого успіху від Галини Талпаш можна охарактеризувати одним словом – Любов! Люби
Бога, люби себе, люби людей, які
тебе оточують. І, дивлячись на цю
завжди привітну й усміхнену жінку,
віриш, що любов’ю можна змінити
світ.

Свою професію наша наступна
героїня обрала випадково, але
за довгі роки праці ані хвилини
не сумнівалася у виборі. Олена
Підбуцька – провідний інженер
відділу систем диспетчерського
керування Інституту транспорту газу, пишається тим, що свою
трудову діяльність пов’язала з
почесною справою транспортування блакитного палива. За
її словами, ця прикладна наука
сприяє розвитку й удосконаленню газотранспортної системи
України.
З непростою для жінки галуззю Олену пов’язує вже 37 років
тісної та плідної співпраці.
Окрім високих фахових досягнень,
героїня
пишається
своїм сином Станіславом, який
професійно займається кіокушинкай-карате, г репплінгом,
пауерл іфтингом, д жіу-д житсу.
Є кандидатом в майстри спорту
з кіокушинкай-карате, має чор-

ний пояс, перший дан, кандидат в
майстри спорту з пауерліфтингу
(IPF), неодноразово був чемпіо
ном та призером різних все
українських турнірів. З 2011 року
працює тренером з кіокушинкай-карате.
Дивлячись на активну спортивну кар’єру хлопця, й не дивно,
йому є на кого бути схожим. Адже
сама Олена про себе каже: «Люблю активний спосіб життя: подорожувати, відвідувати театри
та музеї. В юнацькі роки займалася живописом та вишиванням,
водночас захоплювалася бодибілдингом, водним туризмом на
байдарках, а зараз знаходжу час
на фітнес та плавання».
Саме про таких жінок, як Олена,
кажуть:
Ні, нема ніде наразі –
Чути з голосу, з відлунь –
Таких жінок, як у ТРАНСГАЗІ –
Працьовитих та красунь!..
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МАРІЯ ЄФРЕМОВА:
РОДИННЕ ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ

Тендітність та сила, гори та море,
син та донька. Ці часто протилежні поняття напрочуд гармонійно
поєднала в собі Марія Єфремова,
лаборант хімічного аналізу Тарутинського промислового майданчика з Прикарпаттрансгазу, яка
працює в Компанії майже двадцять років. Вона народилася в мальовничих Карпатах, але місцем

навчання обрала Одеський політех. Саме на Одещині знайшла
своє родинне щастя, і сьогодні в
сім’ї газовиків Марії та Семена ростуть двоє дітей – син Олександр
та донька Аліна.
«Бути мамою – почесна місія.
Впевнена, що перший подарунок,
який мати дає своїй дитині – життя, другий – любов, а третій – ро-

зуміння», – розповідає Марія.
Саме родина є безперервним
джерелом її натхнення.
Ще дівчинкою Марія проводила багато часу, спостерігаючи, як
майстрині створюють вишиванки.
В них українські жінки передають
з покоління в покоління найяскравіші національний колорит, зразки
орнаменту, техніку. Взявши цей
досвід за основу, наша героїня
почала створювати власні шедеври. І сьогодні її оселя наповнена
унікальними картинами, іконами,
рушниками, сорочками. Тож не
дивно, що два роки тому Марія
стала переможницею художньої
вишивки на фестивалі-конкурсі
художньої самодіяльної творчості
працівників Укртрансгазу.
Ця талановита жінка вправно
володіє не тільки голкою, а ще й
зброєю. Вона багаторазовий переможець спартакіад Одеського
ЛВУМГ зі стрільби з пневматичної
гвинтівки.

ІРИНА АЛІЄВА:
ПРАЦЮВАТИ НА ВИСОТІ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ
Вона не боїться висоти і може
працювати навіть на 30 м над землею – орієнтовній висоті пташиного польоту. Саме такий рівень
крану, машиністом якого понад
25 років працює Ірина Алієва в
Укргазпромбуді.
Її робота дає початок закладенню першої плити у будівниц
тві нового будинку. Праця дуже
напружена, найбільша концентрація – під час прикріплення вантажу
і відриву його від землі. Головне –
правильно сприймати і розуміти
сигнали стропальника. Окрім виконання функцій самого кранівника, Олена може і технічний огляд
крана провести, і у профілактичному ремонті взяти участь.
Одразу й не віриться, що ця
тендітна та чарівна жінка займає
ться такою справою та є прикладом для наслідування в роботі
у колег чоловіків. Працювати

машиністом крана доводиться у
незручних умовах, забираючись у
кабіну сходами двічі-тричі на день.
За несприятливих погодних умов
(грози або сильного вітру) робота
припиняється через загрозу життю. Втім, не роботою єдиною: Іри-

на вміло в’яже спицями, вирощує
кімнатні квіти та захоплюється
класиками художньої літератури.
На книжкових полицях в її оселі різноманіття книг Олександра
Дюма, Михайла Булгакова, Джека
Лондона та інших авторів.

ОЛЕНА АЖГІРЕЄВА:
І НА НАШІЙ СКОВОРІДЦІ
БУДЕ СМАЖЕНА РИБА!
Думаєте, що риболовля – суто
чоловіча справа? Як би не так! Це
легко підтверджує Олена Ажгі
реєва, заступник начальника відділу із закупівель товарів, робіт і
послуг Київтрансгазу.
Для Олени виїхати літнього
суботнього ранку порибалити –
звичайна справа!
«Велика жага до цього захоплення викликана, перш за все,
прагненням гармонії та єднання з
природою, – розповідає Олена. –
Коли починаєш рибалити, увага
переключається миттєво. І всі невирішені питання отримують свої
відповіді».
Рибалити Олена почала ще в
дитинстві. Це захоплення їй передалося від батька та брата. Їй
дуже подобалося разом з ними
балувати сім’ю смачною рибою.

Вже дорослою Олена повернулася до свого захоплення. За її
словами, рибалка із сім’єю та друзями – найкращий антидепресант.
Олена – справжній рибалка і часто жартує: «І на нашій сковорідці
буде смажена риба!»
До речі, Олена пише пісні, що
звучать як на галузевих фестивалях, так і на різних культурних
заходах, а також співає та грає на
гітарі.
Між іншим, Олена походить з
давньої родини газовиків. Її дід,
Микола Терентьєв, стояв у витоків Боярської компресорної
станції. А від професійних навичок її батька, Вадима Терентьєва,
одного з найкращих диспетчерів
Київтрансгазу, залежала безперебійна робота газопроводів
країни.

ОЛЕНА АНДРУСЬ:
МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ,
ГОЛОВНЕ – ЧІТКО ЇХ
СФОРМУЛЮВАТИ

СВІТЛАНА ГАВРИЛЕНКО:
СТАНЬМО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ДОВКІЛЛЯ –
І СВІТ ЗМІНИТЬСЯ ДОВКОЛА НАС

Чи задумувались ви про те, яким
повітрям ми дихаємо на робочому місці? Якщо ні, то у вас є гарна
нагода познайомитися зі Світланою Гавриленко – інженером
відділу технічної діагностики
шкідливих викидів, екології та
промсанітарії Техдіагазу. Пані

Світлана проводить екологічні та
санітарно-гігієнічні дослідження
умов праці наших працівників, а
також здійснює санітарно-технічну паспортизацію об’єктів
Укртрансгазу.
Вона знає все про хімічний аналіз повітря робочої зони, вивчила

близько 30-ти необхідних методик,
освоїла всі прилади для проведення
таких аналізів.
«Люблю свою роботу, бо отримую моральне задоволення від того,
що в черговий раз вдалося зменшити
забруднення довкілля та убезпечити виробничий процес», ‒ ділиться
Світлана. Бо нема нічого важливішого за здоров’я людини. Світлана – сучасна жінка, яка намагається знайти
баланс між родиною, трьома дітьми
та улюбленою справою, що вимагає
систематичних і тривалих відряджень. Та найбільшою насолодою
для неї є час творчого усамітнення,
коли з її тендітних рук постають чудові картини, вишиті бісером.
Світлана Гавриленко прагне гармонії в усьому і вважає її великим
духовним надбанням для себе і своєї
сім’ї.

Олена Андрусь народилася в сім’ї
газовиків, тому з дитинства знала,
що таке газова труба, а одного разу
навіть побувала в ній. Батько, Валерій Андрусь, возив своїх доньок
показати, як будується газопровід
«Союз», і вони бігали всередині труби, ділянка якої ще була не
з’єднана. Хоч Олена закінчила медичний інститут, любов до газової
справи таки взяла гору, і нині вона
– провідний інженер з метрології
Черкаситрансгазу.
Олена обожнює свою родину, разом з чоловіком виростили

сина, який продовжив династію
газовиків. Ця активна жінка
всюди встигає, вона займається йогою, відвідує фітнес-клуб,
басейн. Підвищила рівень знань
англійської мови і отримала сертифікат рівня РРЄ А2. Любить
подорожувати автомобілем, багато читає.
Колеги захоплюються нею.
Пані Олена нікому не відмовляє
в допомозі та професійній пораді. Вона вважає, що кожна людина
має діяти і змінювати на краще
себе і світ.
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ГАЛИНА ГУЦУЛЯК:
КВІТИ – ДОСКОНАЛІ Й ВИТОНЧЕНІ ТВОРІННЯ

ЛЮБОВ КОЧЕТ: ЛЮБЛЮ
ПОБАЛУВАТИ СВОЮ РОДИНУ
СМАЧНОЮ ВИПІЧКОЮ
Начальник
Дніпропетровської
дільниці
Укргазенергосервіс
Любов Кочет – високопрофесійний, працелюбний, добросовісний фахівець і майстер своєї
справи. Порядність, чесність та
вимогливість – одні з головних
рис її життєвого кредо. За свою
наполегливу та старанну працю
неодноразово нагороджувалася
Грамотою Укргазенергосервісу та
відзнакою Нафтогазпрофспілки.
Любов – турботлива донька, прекрасна дружина, чудова

мама та бабуся. Як справжня
жінка, любить готувати та періодично балує свою родину
смачненьким – випічкою, вишуканими стравами. Для цього в
неї є власна городина, яка радує
сім’ю не тільки своїми плодами, а й виглядом – наша героїня
по-справжньому захоплюється
ландшафтним дизайном. Мабуть, саме тому Любов випромінює гарний настрій та оптимізм,
якими з радістю ділиться з усіма
оточуючими.

ОКСАНА САВЧУК:
СВОЯ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ
Начальник дільниці з протикорозійного захисту Волинського
ЛВУМГ Оксана Савчук ще зі школи виявляла схильність до технічних дисциплін. При обранні
професії прикладом стала сестра,
яка на той час навчалася в університеті. Оксана також вступила
на факультет нафтогазопроводів
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Після закінчення закладу як
молодий спеціаліст прийшла за
направленням працювати в Компанію монтером із захисту підземних трубопроводів від корозії.
Молода тендітна дівчина з чудовими карими очима та величезним бажанням працювати в цій
галузі з перших днів занурилася
в роботу. Їй нецікаво було працювати в кабінеті, її вабив сам технологічний процес. Будь-якої пори
року: у зимові морози, осінні холодні дощі, літню спеку – Оксана
в чоловічій компанії постійно на
виїзді.
За досить короткий час вона
вже знала всі свої об’єкти і всю

ГТС, яку обслуговує управління.
А ще згодом очолила дільницю з
протикорозійного захисту.
«Звичайно, робота не жіноча,
– зізнається Оксана. – Але дуже
подобається. Як і всюди, буває
часом легко, іноді важко. Але це
набагато краще, ніж постійно сидіти за комп’ютером і мати справу
із самими паперами. Дуже приєм
но бачити плоди своєї праці. Головним досягненням моєї роботи
є те, що з причин корозії відмов і
аварій не було! Я вже і не уявляю,
що могла б займатися чимось іншим!»
Колектив у Оксани чоловічий.
Вона розуміє, що їм іноді важко працювати під керівництвом
жінки, але намагається тонко і
правильно ними керувати. До
кожного застосовує свій підхід, за що її люблять і цінують.
Оксана користується повагою
не тільки на своїй дільниці, а й в
управлінні Волинського ЛВУМГ,
і в Львівтрансгазі. І як вона любить постійно говорити: «Мої
мужчини – це справжня опора і
підтримка в роботі».

НАШ ТРАНСГАЗ
№3, березень 2018 р.
Корпоративне видання
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Галина Гуцуляк з дитинства мріяла стати хіміком, та склалося так,
що вирощування рослин стало не
лише її фахом, а й захопленням
усього життя.
Пані Галина – професійний
агроном-овочівник Богородчанської дільниці Виробничого відділення з вирощування продукції
закритого ґрунту Агрогазу. З її
приходом тут було впроваджено
нові технології вирощування та
біологічного захисту культур, розширено їхню номенклатуру.
« З бі л ь ш е н н я в р о ж а й н о с т і
екологічно чистої продукції вимагає повної віддачі, і нам це
вдається, ‒ тішиться досягнутими результатами Галина і відразу
ж додає: бо тут працює команда однодумців, для яких процес
«від насінини до плоду» є найбільш творчим і натхненним».

Вона всією душею вболіває за
своє господарство, по-материнськи ніжно плекає зелені паростки, що зовсім скоро віддячать
її турботливим рукам сотнями
тон соковитих і запашних плодів.

Вдома пані Галину завжди чекає
улюблена сім’я і тиха пристань –
квіти. Щороку вона викохує та пестить їх, щоб потім віддзеркалити
ці творіння природи у своїх вишиванках. Бо ж, як відомо, талановита людина – талановита в усьому.

МАРИНА НОСЕНКО:
ВОДА – НАЙДИВОВИЖНІША СТИХІЯ ПРИРОДИ

У Харківтрансгазі начальником
управління
проектно-кошторисних робіт працює Марина
Носенко. Управління здійснює
роботи, які під силу далеко не
кожному чоловікові, а їх веде
молода і тендітна жінка. Колеги про неї кажуть так: розумна,

винахідлива, сувора, справедлива, цікавий співрозмовник та
вимогливий керівник. А ще доля
нагородила її гострим розумом,
лідерськими якостями, креативністю та цілеспрямованістю,
вмінням передбачати різні ситуації на два кроки вперед.

За безпосередньої участі Марини розроблялося ТЕО з будівництва інтерконектора Польща –
Україна. Також вона працювала у
координаційній групі з підготовки
тендеру до проекту «Трубопровід
«Південний Техас – Тукспан».
Марина – щаслива дружина і
мама, разом з чоловіком виховали талановиту донечку, яка нині
здобуває освіту графіка у Польщі.
Сімейним захопленням родини Носенків є дайвінг. Тому
незважаючи на те, що вільного
часу залишається мало, Марина дуже любить подорожувати і
використовує кожну нагоду, аби
зануритися у таємничий підводний світ. На думку Марини, вода –
найдивовижніша стихія природи.
Тільки вона цілком приймає тебе
такою, як ти є, очищає, заспокоює,
дарує вмиротворення та неймовірні емоції.

НАДІЯ САЛОВСЬКА:
ГОЛОВНЕ – БУТИ ПОТРІБНИМ
У ЦЬОМУ ЖИТТІ
Працювати жінці в чоловічому
колективі завжди нелегко. Та
Надія Саловська, інженер лінійних споруд електрозв’язку та
абонентських пристроїв вузла
зв’язку Бібрка, що на Львівщині,
вважає – завжди потрібно бути
в тонусі, навчатися, вдосконалюватися, зростати, і жінка займе
гідне місце серед чоловіків‑професіоналів.
Надія – мама двох чудових
синів, та попри всі турботи знаходить час для реалізації здіб
ностей, якими її щедро нагородила доля. Вона малює картини,
пише вірші, співає в хорі, подороАдреса редакції:
01021, м.Київ, Кловський узвіз, 9/1
Лише для внутрішнього використання.
Наклад: 7000 прим.

жує, є членом фан‑клубу місцевої
футбольної команди «Шпиль».
Надія – неперевершений «тамада», вона пише сценарії та проводить різноманітні святкування
в колективі.
Пані Надія належить до тих
жінок, для яких власне життя тісно пов’язане з долею її країни.
У вересні 2014 р. разом з іншими
волонтерами вона взяла під опіку
поранених військового шпиталю
Львова і чотири місяці доглядала
їх. Нині вона збирає кошти, харчі,
ліпить вареники, смажить пампухи, різні смаколики і так допомагає фронту.

Над номером працювали:
Катерина Брага, Наталя Бортник,
Оксана Кудіна
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