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У травні в Укртрансгазі розпочато процес зміни системи оплати праці. 
Першу зарплатню, нараховану за новими правилами, працівники отримають 
вже до кінця цього року. У переважної більшості укртрансгазівців її рівень 
буде вищим за поточний.

У Гаазі (Нідерланди) завершилися усні слухання 
в справі семи компаній Групи Нафтогаз проти РФ. 
У своєму позові Укртрансгаз, Укргазвидобування, 
Укртранснафта, ЛІКВО, Газ України, Чорноморнаф- 
тогаз і Нафтогаз України вимагають від Росії ком-
пенсацію за незаконно захоплені активи в Криму.

З 21 травня 2018 року офіційне найменування 
юридичної особи Укртрансгазу змінено  
з ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на АТ «Укртрансгаз».

Отже, планується, що восени 
в  Укртрансгазі буде впровадже-
но грейдинг. Ця система оплати 
праці існує в  більшості провідних 
компаній світу. Серед українських 
підприємств нафтогазової галу-
зі на грейдинг також переведено 
низку компаній. Серед них – Група 
Нафтогаз (Нафтогаз України, Укр-
газвидобування, Укртранснафта), 
ДТЕК Нафтогаз, ТНК ВР та інші.

Причин, чому ці компанії обира-
ють грейдинг, чимало. Перелічимо 
основні.

Неупереджене ставлення. Грей-
динг починається з  аналізу всіх 
посад в  компанії. Саме посад, 
а  не  людей, що їх займають. Ана-
лізуються їхні обов’язки, досвід та 
знання. Відповідно до отримано-
го результату кожну посаду буде 
віднесено до відповідного грейду 
(рівня). Якого саме – залежить від 
складності виконуваних задач, їх 
цінності для Компанії та впливу 
на загальний результат. Зазвичай 
в компанії близько двадцяти грей-
дів. Найменші отримають профе-
сії, у  яких працівники виконують 
найпростіші завдання, мають най-
нижчий рівень кваліфікації та без 
досвіду роботи, найвищий – отри-
має президент Укртрансгазу.

Запровадження грейдингу від-
бувається прозоро, із залученням 
фахівців та керівників з  усіх філій, 
представників профспілок. Для 
цього проводяться зустрічі з  тру-
довими колективами всіх струк-

турних підрозділів Компанії, нав-
чання експертів щодо методики 
опису посад.

Тож аналіз наявних посад і  їх-
ній подальший розподіл на грейди 
буде відкритим і  неупередженим. 
Він відбуватиметься на основі ме-
тодики, що добре зарекомендува-
ла себе в  провідних промислових 
компаніях України та світу.

Ринкова ціна. Мабуть, немає лю-
дини, яка вважатиме, що заробляє 
забагато. Але найкращу відпо-
відь на питання «скільки коштує 
працівник» дає ринок праці. По-
рівнявши вартість праці своїх 
співробітників та їхніх колег, ком-
панія встановлює рівень заробіт-
ної плати. Нова зарплата може або 
дорівнювати поточній, або бути 
більшою. Укртрансгаз бере за орі-
єнтир для порівняння нафтогазову 
галузь України. Дані щодо ринку 
праці надаватимуться провідними 
загальновідомими компаніями, що 
дозволить отримати максимально 
об’єктивну картину ринку.

Прості принципи. Грейдинг за-
проваджує прості, прозорі і  зро-
зумілі правила нарахування зар-
плати. Структура заробітної плати 
також буде спрощена - деякі з по-
точних надбавок буде включено 
до посадового окладу. І  від цієї, 
збільшеної цифри, будуть нарахо-
вуватися премія, доплата за робо-
ту в нічний та вечірній час, роботу 
в шкідливих умовах, святкові.

Краще працюєш  – більше заро-
бляєш. Після запровадження 
грейдингу і  проведення оцінки 
праці всі укртрансгазівці отриму-
ватимуть матеріальну винагороду, 
відповідно до результатів своєї 
роботи. В  рамках одного грейду 
посадовий оклад може відрізня-
тися. І  більш сумлінні працівни-
ки матимуть реальну можливість 
отримати вищий дохід. Водночас 
керівники отримають інструмен-
ти для заохочування кращих ро-
бітників.

Як і  все нове, запровадження 
грейдингу викликає занепокоєння 
та багато запитань у співробітників. 
Це зрозуміло. Але немає жодних 
підстав хвилюватися про змен-
шення доходу. «Залізне правило» 
впровадження грейдингу  – нова 
зарплата не може бути нижчою за 
поточну, вже під час впровадження 
нової системи, та в подальшому під 
час чергового перегляду окладів. 
І в Укртрансгазі більшість працівни-
ків, після запровадження нової сис-
теми, отримає збільшення доходу.

Для того, аби перехід відбувся 
якомога легше і без помилок, нині 
триває ретельна підготовка із за-
лученням фахівців та керівників 
різних рівнів з  усіх філій та проф-
спілок.

Перехід на нову систему оплати 
праці заплановано на осінь поточ-
ного року.

Всі найпоширеніші питання про 
грейдинг та відповіді на них  – на 
стор. 3.

Це зроблено для приведення Статуту Товариства у відповідність  
до чинного законодавства України та вимог Групи Нафтогаз. 

 Державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції було 
здійснено 22 травня 2018 року. 
Крім того, змінилися вимоги до написання офіційної назви Товариства. 
А саме: 

 z повне найменування українською мовою –  
Акціонерне товариство «Укртрансгаз»;

 z повне найменування англійською мовою –  
Joint Stock Company Ukrtransgaz;

 z повне найменування російською мовою –  
Акционерное общество «Укртрансгаз»;

 z скорочене найменування українською мовою – 
АТ «Укртрансгаз»;

 z скорочене найменування англійською мовою – 
JSC Ukrtransgaz; 

 z скорочене найменування російською мовою –  
АО «Укртрансгаз».

КОРПОРАТИВНІ НОВИНИ

Б’ЄМОСЯ ЗА УКРАЇНУ В ГААЗІ

Тепер Гаазький трибунал повинен вирішити, чи порушила Російська 
Федерація свої зобов’язання і чи мають компанії Групи Нафтогаз юри-
дичні підстави до неї позиватися. На ухвалу суду юристи очікують у 
першому кварталі 2019 року. Якщо рішення буде на нашу користь, три-
бунал перейде до визначення суми збитків, завданих компаніям Групи. 
Розпочнеться етап оцінки збитків, а за ним – остаточне рішення.

Цікаво, що на початку травня 18 українських компаній і одна фізична 
особа вже виграли ідентичний суд проти РФ. Гаазький трибунал зобов’я-
зав Росію відшкодувати збитки, яких зазнали українські компанії через 
окупацію Криму, у розмірі 159 млн доларів.

Як зазначено у постанові суду, починаючи з 21 березня 2014 року, 
коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму, порушено пра-
ва українських інвесторів. Відповідальність за це порушення несе Росія.

Це – перше в історії рішення, за яким Росія змушена виплатити ком-
пенсацію внаслідок анексії АР Крим, і, сподіваємося, не останнє.
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У КИЇВТРАНСГАЗІ  ПЕРЕСУВНА 
КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ  
ТА НОВІ ВАХТОВІ АВТОМОБІЛІ

У ЧЕРКАСИТРАНСГАЗІ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
РЕКОНСТРУКЦІЯ КС «БАР»

ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ ГАЗУ ФІЛІЙ УКРТРАНСГАЗУ 
ТА ДИСПЕТЧЕРИ ЛЬВІВТРАНСГАЗУ ПРОЙШЛИ 
НАВЧАННЯ

Вперше за період роботи в одній з філій Укртрансгазу – Київтрансгазі 
з’явилася власна пересувна компресорна станція, збудована на всюди-
хідному шасі автомобіля КрАЗ, колісної формули 6х6. Завдяки мобіль-
ності та компактності станція є зручною під час експлуатації в польових 
умовах – будівництві та ремонті газопроводів, випробуванні та освоєнні 
газових свердловин. 

Крім того, Київтрансгаз отримав новенький спеціалізований вахтовий 
автомобіль для перевезення ремонтних бригад працівників. Такий у філії 
з’явився вперше: салон нараховує 12 пасажирських місць та містить спе-
ціальні відсіки для ремонтного обладнання. Пасажирський відсік для пе-
ревезення працівників у вахтовому автомобілі також змонтовано на шасі  
автомобіля КрАЗ.

Наразі на компресорній станції 
«Ужгород» проведено технічне 
переоснащення об’єкта з облашту-
ванням автоматизованої системи, 

яка завчасно виявлятиме загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій 
(порушення у роботі систем енер-
гопостачання, комунікацій та зв’язку) 

та здійснюватиме оповіщення лю-
дей. 

Будівництво системи лінійної 
телемеханіки газопроводів «Долина 
− Ужгород − Держ кордон-1», «Доли-
на – Ужгород − Держкордон-2» на 
дільниці «Росош – Ужгород» є од-
ним з основних виробничих завдань 
Прикарпаттрансгазу.  

Телемеханізація необхідна для 
створення автоматизованої системи 
керування лінійною частиною (АСК 
ЛЧ) цих газопроводів в межах Закар-
патського ЛВУМГ, що забезпечить 
надійність та безпеку експлуатації 
вказаних магістральних газопрово-
дів в цілому.

У рамках модернізації одного з найбільших інвестиційних проектів га-
зотранспортної інфраструктури України продовжується активна рекон-
струкція компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» у Вінницькій 
області. Зокрема, газоперекачувальний агрегат станції-19 вже виведено з 
експлуатації. Трубопроводи паливного, пускового, робочого, пілотного та 
газу контрольно-вимірювальних приладів і автоматики від’єднано. 

Трубопроводи технологічного газу (всмоктувального колектору, нагні-
тального колектору та антипомпажного колектору) від’єднано та встанов-
лено силові заглушки. Розпочато демонтаж газоперекачувального агрегату. 

Проект дасть можливость підвищити як ефективність роботи компресор-
ної станції «Бар», так і надійність функціонування української ГТС в цілому.  

Фахівці служб газовимірювання 
та метрології філій Укртрансгазу 
в травні підвищили свою квалі-
фікацію на базі Науково-випро-
бувального стенду Інституту 
транс порту газу.  

Працівники виробничих ме-
трологічних підрозділів Чер-
каситрансгазу, Львівтрансгазу, 
Прикарпаттрансгазу, Харків-
транс газу удосконалили свої 

знання та навички з експлуатації 
автоматичних обчислювачів та 
коректорів. Це дозволить краще 
зрозуміти теоретичні питання і 
фізику процесів, що проходять у 
вимірювальних трубопроводах 
та, як результат, впливає на пра-
вильність і точність виконання 
розрахунків. А це дає змогу змен-
шити час простоїв вимірюваль-
ної техніки та ресурсів на їхнє 

впровадження, експлуатування 
та перевірку, що в подальшому 
підвищує ефективність пунктів 
комерційного та технологічного 
вимірювання газу.

У цей період в Інституті транс-
порту газу також проходили чер-
гові навчання диспетчери Львів-
трансгазу та його виробничих 
підрозділів, а також фахівці ЦДД 
філії «Оператор ГТС України». 

ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ ТЕХНІЧНО ПЕРЕОСНАЩУЄ 
КС «УЖГОРОД» ТА ЗАПУСКАЄ СИСТЕМУ 
ДОСЛІДНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МГ

Кодекс нещодавно затверджений 
керівництвом Компанії та створе-
ний на заміну попередньому доку-
менту.

Корпоративні цінності Укр-
трансгазу є  одним з інструментів 
реалізації місії та цілей Компанії та 
визначають ключові правила взає-
модії працівників один з  одним,  
з контрагентами та державою.

Окреслимо основні поняття та 
визначення нового Кодексу.

Діяльність Ком-
панії будується на 
дотриманні вимог 
українського за-
конодавства та 
законодавства ін-

ших країн, в  яких ми здійснюємо 
свою діяльність. А  працівники 
співпрацюють один з одним та бу-
дують свої відносини з контраген-
тами Компанії на основі принципів 
поваги, чесності та сумлінності.

Працівники 
є  головною 
цінністю та 
а к т и в о м 
К о м п а н і ї , 
а  реалізація 

їхніх творчих здібностей є запо-
рукою успішної діяльності Укр-
трансгазу. Компанія, зі свого 
боку, робить усе можливе, аби 
зберегти їхнє життя та здоров’я.

Під час виконання 
своїх службових 
обов’язків праців-
ники мають дотри-
муватися ділового 
стилю як у поведін-

ці, так і в одязі.

На роботі не допу-
скається перебування у 
стані алкогольного або 
наркотичного сп’янін-

ня. Порушники нестимуть сувору 
відповідальність.

У Компанії створюються рівні 
можливості для працівників, вне-
сок кожного стабільно та гідно 

оплачується. Крім 
того, Укртрансгаз 
надає своїм пра-
цівникам можли-
вості для підви-
щення кваліфікації 

та професійного зростання.

Окремо слід відмі-
тити випадки, коли 
працівник у зв’язку із 
сімейними або осо-

бистими обставинами втрачає (або 
може втратити) лояльність та об’єк-
тивність щодо Товариства. При 
цьому виникає конфлікт між особи-
стими інтересами та професійни-
ми обов’язками працівника. Серед 

можливих та найпоширеніших при-
чин – друга робота, якщо вона за-
важає виконанню функціональних 
обов’язків у компанії, надання кон-
сультаційних та інших послуг діло-
вим партнерам, робота працівника 
або членів його сім’ї у компанії, яка 
є діловим партнером Укртрансгазу, 
наймання на роботу членів сім’ї пра-
цівника або інших родичів у пряме 
підпорядкування. У таких випадках 
працівник має повідомити свого ке-
рівника та Службу комплаєнсу про 
наявність конфлікту інтересів.

Детальніше про те, як діяти в різ-
них ситуаціях у нашій Компанії, чи-
тайте у  новому Кодексі корпора-
тивної етики.

У КОМПАНІЇ  НОВИЙ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ
Аби компанія була ефективною та надійною для зовнішньої аудиторії (споживачів) і створювала ком-
фортні та гідні умови праці для своїх працівників, у ній мають діяти певні правила. Такими правилами 
є корпоративні цінності Укртрансгазу, зведені в єдиний Кодекс корпоративної етики.

Якщо у вас виникли питання  
щодо тлумачення і застосування  

положень Кодексу звертайтесь до

 Служби комплаєнсу:
телефон: (044) 461-28-50

електронна адреса:  
compliance@utg.ua
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Навіщо грейдинг Укртрансгазу? 
Чому не влаштовує чинна систе-
ма?
Чинна тарифна система, безумов-
но, має свої переваги. Але нинішні 
вимоги ринку праці потребують 
нових, більш гнучких підходів.

Головне, що тарифна система 
не дає відповіді  – скільки реально 
коштує та чи інша посада на ринку 
праці. Наприклад, сьогодні зростає 
цінність робітничих спеціальнос-
тей через відкриття європейських 
кордонів. Відповідно, росте попит 
і  рівень оплати цих спеціалістів 
в Україні. Однак за існуючої тариф-
ної системи підстав для збільшення 
зарплатні мало. Отже, є ризик втра-
тити дійсно цінних спеціалістів.

Також поточна система не має 
достатніх інструментів, щоб сти-
мулювати співробітника працю-
вати краще. В  майбутньому, кожен 
грейд матиме декілька рівнів по-
садових окладів. Також в  компанії 
з’являється механізм, що дозволяє 
платити більше працівнику, що пра-
цює краще, більш дисципліновано, 
ніж його колеги на такій саме поса-
ді. А  керівники отримають додат-
кові інструменти управління.

На сьогодні грейдинг  – прийнят-
ний і  зрозумілий у  всьому світі ін-
струмент для розрахунку матеріаль-
ної винагороди працівників. Тож нова 
система – вагомий крок Укртрансга-
зу до європейських стандартів.

При цьому потрібно розуміти, 
що запровадження грейдингу і, від-
повідно, збільшення рівня оплати 
праці потребує додаткових коштів. 
Група Нафтогаз, до якої входить 
Укртрансгаз, намагається будувати 

свою роботу за кращими міжна-
родними стандартами. Тому свідо-
мо робить цей крок і виділяє кошти 
на збільшення рівня оплати праці.

Що зміниться для працівників піс-
ля грейдингу?
Головне, що необхідно пам’ятати – 
жоден працівник не зароблятиме 
менше. А у більшості рівень дохо-
ду зросте. Працівники Укртранс-
газу отримуватимуть зарплату, 
яка відповідає ринковому рівню. 

Наш орієнтир – нафтогазовий ри-
нок України. Це дасть можливість 
утримувати цінних фахівців і залу-
чати ззовні кращі кадри.

Зміниться структура зарплатні. 
Зокрема, планується, що частина 
доплат і  надбавок (за високі до-
сягнення у  праці, «стажові» тощо) 
увійде до посадового окладу. І  від 
нового, більшого окладу будуть 
нараховуватися премії, виплати на 
оздоровлення.

Тобто навіть у разі, якщо розмір 
посадового окладу працівника за-
лишиться на попередньому рівні, 
його доходи все одно зростуть.

У працівників з’являються реаль-
ні можливості заробляти більше за-
лежно від результатів праці та оцін-
ки безпосереднього керівника.

Від чого залежить, який грейд  
отримає працівник?

Усі наявні в  Товаристві посади 
будуть описані за спеціальною 
методикою.  Описуватимуться 
саме посади, а не робітники, які їх 
займають. До уваги братиметься, 
які знання та навички необхідні 
працівнику на посаді, яку відпо-
відальність він несе та питання 
якого рівня складності має вирі-
шувати.

Ці документи стануть основою 
для подальшого оцінювання посад 
і присвоєння їм грейду.

Хто робитиме опис посад?
Описувати посади будуть експер-
ти  – фахівці та керівники з  філій, 
які розуміють специфіку роботи 
на місцях. Попередньо вони про-
йшли додаткове навчання  – як 
саме описати посаду. Готовий опис 
перевірять їхні колеги в  інших фі-
ліях, а  потім  – фахівці з  управлін-
ня персоналом на відповідність 
методології. Фінальний варіант 
буде винесено на розгляд комітету 
з аналізу та оцінки посад.

Хто буде оцінювати посади?
Відбиратимуться експерти з  числа 
працівників філій та апарату й навча-
тимуться методології оцінки посад.

Модельні посади пройдуть по-
переднє оцінювання на рівні філій, 
остаточне  – в  апараті управління. 
Керівні посади відразу оцінювати-
муть в головному офісі.

Тобто всі, хто має однаковий 
грейд, отримають і  однакову зар-
платню?
Не зовсім. Одне із найважливіших 
завдань грейдингу  – заохочувати 
працювати краще. І, відповідно, 
мати можливість заробляти біль-
ше. Кожен грейд матиме декілька 
рівнів посадових окладів. Який 
саме отримаєте ви – залежить від 
вашої ініціативності, професійно-
сті та дисциплінованості. Оцінку 
кожного працівника буде прово-
дити безпосередній керівник за 
визначеною методикою.

Чому нас порівнюють з  україн-
ським ринком, а  не, наприклад, 
з Польщею?
Ми  – українська державна ком-
панія. Наші працівники мешкають 
в  Україні, ми залучаємо спеціа-
лістів всередині нашої держави. 
І  тому ми орієнтуємося саме на 
український ринок праці. Дода-
мо, навіть якщо принципи грей-
дингу застосовує міжнародна 
компанія, вона розраховує заро-
бітну плату на основі місцевого 
ринку праці. Наприклад, співро-
бітники українського офісу Май-
крософт отримують «місцеві», 
а  не  «американські» зарплати. 
Але компанія не виключає впли-
ву інших ринків.

Укртрансгаз  – єдиний і  не  має  
аналогів. З ким нас рівняти?
Дійсно, Укртрансгаз  – унікальна 
компанія. Але, в  будь якому разі, 
ми  – частина нафтогазової галузі 
України. Також, для розуміння вар-
тості загально промислових про-

фесій та посад будемо аналізувати 
ринок промислових підприємств.

Чи не втрачу я гроші?
Жоден з  працівників не заробля-
тиме менше. Якщо сьогодні вар-
тість вашої посади на ринку праці 
істотно вища ринкової, вона за-
лишиться на попередньому рівні. 
В усіх інших випадках зростатиме.

Що буде з надбавками та доплата-
ми?
Планується, що частину надбавок, 
зокрема за профмайстерність, ін-
тенсивність та вислугу років, буде 
включено до посадового окладу. 
Обов’язкові за законодавством 
доплати та надбавки – зокрема за 
роботу у вечірній і нічний час, ви-
хідні та святкові дні, за шкідливі 
умови праці – будуть нараховува-
тися додатково на новий оклад.

Як буде збільшуватися заробітна 
плата у майбутньому?
Кожного року Компанія буде спів-
ставляти поточний рівень заробіт-
них плат і ринок праці. Відповідно 
до цього, а також зважаючи на ви-
робничі результати Компанії, при-
йматиметься рішення про рівень 
підвищення посадових окладів. 
Це щодо підвищення по Компанії 
в цілому.

У той самий час кожен праців-
ник матиме змогу збільшити свій 
посадовий оклад в  рамках грейду 
посади завдяки високим результа-
там праці за підсумками щорічної 
оцінки.

Що відбуватиметься із соцпаке-
том?
Соціальні гарантії та пільги, що 
не стосуються оплати праці, - не 
змінюються. Решта змін буде вне-
сена відповідно до вимог законо-
давства

Чи будуть задіяні профспілки 
в процесі грейдингу?
Запровадження грейдингу відбу-
вається в  тісному діалозі з  проф-
спілковими організаціями.

Куди звертатися, якщо ще залиши-
лися питання?
З усіма питаннями щодо запрова-
дження грейдингової системи оп-
лати праці ви можете звертатися 
до відділу організації праці та за-
робітної плати свого структурного 
підрозділу, а також управління під-
бору, розвитку та оцінки персона-
лу Укртрансгазу.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
У травні в Укртрансгазі розпочато процес зміни системи оплати праці.  
Першу зарплатню, нараховану за новими правилами, працівники отримають вже до кінця цього року.  
У переважної більшості укртрансгазівців її рівень буде вищим за поточний.

Жоден працівник не зароблятиме менше.   
А у більшості — рівень доходу зросте 
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ВИШИВАНКА  ТВІЙ ОБЕРІГ!

Усі, хто в вишиванках – до нас 

Т. в. о. президента Укртрансгазу Андрій Хоменко в оточенні працівниць апарату управління

У яскравих вишиванках працівники Комарнівського проммайданчика Бібрського ЛВУМГ Святково та патріотично

У вишиванках та з гарним настроєм провели робочий день і керівники,  
і фахівці Інституту транспорту та газу

Красуні-українки

Не обійшлося без вишиванок і в Гайсинському ЛВУМГ Весело, з посмішкою та у вишиванках наші колеги з Черкаситрансгазу

А ось так зустріли День вишиванки на Гусятинському проммайданчику Барського ЛВУМГ Із задоволенням підтримують цей день 
і діти наших працівників 

Ось так зустрічали цей день в Укргазенергосервісі 

День вишиванки для більшості з нас вже став улюбленим святом, 
яке єднає, надихає і створює гарний настрій. Тому для всіх було 
очікуваним, що цього дня в Укртрансгазі краси буде чимало. 

Розмаїття вишиванок, кольорів та фасонів дивували: хтось хизувався вишитою власноруч 
сорочкою, а для когось цей день був прем’єрою, комусь зігрівали душу давні орнаменти, а 
дехто вражав модерним вишитим одягом…

Як прибралися працівники Компанії цього дня у різних куточках України, дивіться у на-
шому фоторепортажі.


