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Новорічні та різдвяні свята 2021-го року 
радують нас декількома три- та чотири-
денними вихідними. Про це йдеться у роз-
порядженні Кабінету Міністрів України про 
перенесення робочих днів у наступному 
році.
Офіційний вихідний 1 січня припадає на 
п’ятницю, відповідно наступні два дні після 
Нового року, 2 та 3 січня, можна зі спокій-
ною душею також присвятити відпочинку.
Переддень православного Різдва, 6 січня, 
буде робочим, але уряд рекомендує скоро-
тити його на одну годину. Саме ж свято, яке 
відзначають 7 січня, цього року у четвер, 
традиційно залишається вихідним. Додамо, 
що Кабінет Міністрів пропонує зробити 
неробочим днем ще й п’ятницю, 8 січня, 
але з умовою його відпрацювання наступ-
ної суботи, 16 січня. Отже, українці можуть 
тішитись одразу чотирма вихідними поспіль, 
оскільки далі йдуть субота та неділя.

Загалом, в січні 2021 року нараховуєть-
ся аж 12 вихідних днів! Тож відпочивайте, 
заряджайтесь енергією та набирайтесь сил 
на нові звершення у новому 2021 році!

Новорічна казка для дитини – одна із най-
важливіших складових святкового настрою. 
Тому ПрАТ "Кременчукгаз" спеціально до 
Нового Року спробувало створити таку 
казку та підготувати солодкі подарунки для 
дітей своїх співробітників. Організаційні 
клопоти взяла на себе профспілка, за що 
хотілося б їм подякувати. Видача презентів 
батькам відбувалась через керівників під-
розділів. 

Солодкі подарунки цього року отрима-
ли близько 200 дітлахів. Цілий кілограм 
шоколадних цукерок у святковій коробці 
для кожного малюка! Смачні та приємні 
подарунки принесли багато задоволення і 
радості дітям. Вдячні батьки надіслали фото 
своїх щасливих дітлахів, які ви зможете 
переглянути у повному фото-звіті в альбомі 
на сторінці Фейсбук та на офіційному сайті 
ПрАТ «Кременчукгаз». 

До речі, Новий рік – це не єдиний привід 
привітати малюків. Подібна акція відбулась 
до Дня захисту дітей (1 червня). Тоді діти з 
багатодітних сімей отримали великі ігрові 
набори. Всього в Кременчукгазі працює 
чотири багатодітні родини.   
Весь колектив ПрАТ «Кременчукгаз» щиро 
бажає малюкам веселих новорічних свят, 
приємних подарунків і солодкого життя! 

Шановні колеги!

Вітаю вас з Новим 2021-м Роком! 

Наприкінці цього року я хотів подяку-
вати кожному із вас за те, що ви про-
вели цей непростий рік разом із ПрАТ 
«Кременчукгаз». За відповідальну 
працю, за лояльність до нововведень, 
за справедливі коментарі і сміливі 
пропозиції. Завдяки вашій небайду-
жості «Кременчукгаз» стає кращим!    

Цей рік для команди ПрАТ 
«Кременчукгаз» також був дуже наси-
ченим – ми вийшли на відкритий 
ринок газу і зайняли на ньому ліди-
руючу позицію в регіоні, стали членом 
Європейської бізнес-асоціації, впро-
вадили послугу «Газовий майстер», 
провели важливі соціальні проєкти 
для споживачів, пережили кількамі-
сячний локдаун, карантинні обме-
ження, зробили капітальний ремонт 
будівлі ЦОС та косметичний ремонт 
багатьох інших об`єктів. Але все це 
не тільки не втомило нас, а навпа-
ки, додало впевненості, натхнення і 
розуміння, що всі ми разом здатні на 
великі досягнення. Тож, я вам обіцяю, 
наступного року ми з легкістю втри-
маємо і, навіть, посилимо свої позиції 
на ринку! 

За усіма прогнозами, новий рік має 
бути спокійнішим та стабільнішим за 
попередній. Тож, ми маємо план роз-
витку і модернізації підприємства за 
багатьма показниками. Зокрема, важ-
ливими векторами стануть робота зі 
споживачами і підвищення комфорту 
праці для вас. 

А поки що, хочу побажати вам гарного 
відпочинку на свята! Щоб всі пробле-
ми і хвилювання залишились у ста-
рому році, а рік новий приніс нових 
друзів, нові враження, нові мрії і нові 
можливості. І нехай у цьому новому 
році ніщо не зможе завадити вашій 
вдачі! А ми з колегами будемо поруч;) 

Святкові вихідні 2021

Привітання дітей 
співробітників з Новим Роком

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»
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Богдан Оксененко

П'ятирічна Карина Бариба з солодким подарунком (донька 
Анжели Бариби, контролера газового господарства)

Сім`я Козлових з подарунком 
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Продовжуємо вболівати за футбольну команду 
ПрАТ «Кременчукгаз» на Чемпіонаті міста!
19-го та 20-го грудня відбулись чергові 
зустрічі футбольної команди ПрАТ 
«Кременчукгаз» у рамках ігор першого 
кола місцевого Чемпіонату. 
Перша гра розпочалась в суботу, 19 
грудня, між футболістами «Кременчукгазу» 
та командою  гумористів  «Талант»   і  
завершилась нічиєю  – рахунок 3:3 
(Волощенко - 2, Гринько – 1). Друга 
– наступного дня, в неділю, між ПрАТ 
«Кременчукгаз» та «Чемпіон», перемога була 
нашою! Поєдинок закінчився з рахунком 
5:3. Голи забили наші футболісти Тригуб (2), 
Богиня (2) та Билоус (1).

Привітання багатодітних сімей з Днем 
захисту дитини
Щорічно 1-го червня весь світ відзначає 
всесвітній День захисту дітей.  ПрАТ 
«Кременчукгаз» не лишився осторонь і 
придбав розвиваючі ігри для багатодітних 
сімей підприємства.  Дітлахи отримали 
різноманітні іграшки відповідно до свого 
віку. Це і конструктор лего, і настільний 
теніс, і карткові настільні ігри для всієї 
родини. Ми дотримуємося простої істини: 
не буває чужих дітей! Віримо, що спільно 
проведений час за іграми об`єднує родину і 
сприяє теплим та довірливим стосункам між 
батьками та дітьми.

ГазАРТ
Найбільш творчий проект ПрАТ 
«Кременчукгаз». ГазАРТ – це підтримка 
молодих художників Кременчука і регіону. 
Ми допомагаємо втілити їх креативні ідеї, 
надаємо необхідні для цього матеріали 
і площини. Цього року два чудових 
мурали з`явились на фасадах будівель 
Кременчукгазу. 

Бабусі та Дідусі
З початком пандемії та оголошенням 
карантину стало зрозуміло, що деякі 
верстви населення виявились особливо 
незахищеними. Зокрема, це самотні 
пенсіонери, які не мають достатньо коштів 
на замовлення продуктів і, взагалі, звикли 
купувати їх на ринках, які тимчасово 
просто припинили свою роботу. Тому наше 
підприємство закликало місто приєднатися 
до акції «КГ_Бабусі_та_Дідусі» і відшукати 
самотніх пенсіонерів міста, провело 
закупівлю товарів.

Привітання вчителів із професійним 
святом
День вчителя - це свято, що стосується 
абсолютно кожного. Бо всі ми мали (чи 
маємо) своїх вчителів в садочку, у школі, 
університеті та по життю. 

ТОП-5 найважливіших соціальних проєктів ПрАТ 
«Кремечукгаз» 2020-го року 

Багатодітні родини отримали привітальні подарунки з приводу 
Дня захисту дитини

 Яскраві та позитивні мурали на стінах підприємства

ПрАТ "Кременчукгаз" проводить соціальну ініціативу з допомоги 
літнім людям у період каратину

Богдан Оксененко особисто вітає вчителів зі святом

Обидва матчі проходили у спорткомплексі 
«Граніт».

На жаль, у зв’язку із суворими карантинними 
обмеженнями, вболівальникам заборонений 
вхід на матчі. Але наші хлопці повинні знати, 
що ми за них вболіваємо!

Нагадаємо, що футбольна команда ПрАТ 
«Кременчукгаз» вперше бере участь у 
міських змаганнях (у четвертій лізі). Ми 
неймовірно пишаємось досягненнями наших 
спортсменів і чекаємо нових блискавичних 
перемог!

Кременчукгаз долучився до привітань і 
співробітники на чолі з Богданом Оксененко 
відвідали школи нашого міста. Кожна школа 
отримала фірмовий торт з логотипом 
підприємства. Вчителі та директори 
дякували за неочікуваний і приємний прояв 
уваги в цей неспокійний час.   
  
Газові плакати
Протягом року підприємство розробило 
серію інформаційних плакатів для дітей 
та дорослих про безпечне користування 
газом в побуті. Статистика аварійних 
випадків говорить про те, що більшість 
небезпечних інцидентів та негативних 
наслідків настає саме через незнання 
споживачами правил поводження з 
вогнем і з газовими приладами. Важливі 
відомості про поводження з газом для 
дітей спеціально були прописані у зручній 
для запам’ятовування віршованій формі. 
До розробки оформлення долучились 
професійні дизайнери. А поширювались 
ці плакати у ЗМІ, Фейсбуці та, звичайно, в 
нашій корпоративній «ГаЗЗеті»
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Головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз» 
Болеслав Грабовський – стратег і тактик. 
Двадцять років тому полковник інженер-
них військ у запасі прийшов на підприєм-
ство майстром «підземки». Тепер під його 
командуванням технічна складова газо-
вих мереж. Досвід сапера, водолаза, ком-
бата знадобився у мирній діяльності.

«Коротка історія мого життя…»
Болеслав Грабовський поділяє своє життя 
на минуле и і теперішнє. Перше це військо-
ве, друге – мирне. Обидва – доволі ризико-
вані для нього самого і водночас покликані 
убезпечити інших людей. 
«Коротка історія мого життя така: народився 
в гарному історичному місті Камьянці-По-
дільському на Хмельниччині. Там закінчив 
школу, а в 1977 році - Вище військово-ін-
женерне командне училище, де серед іншо-
го вивчав водопостачання, електростанції, 
машини та механізми. Потім 4 роки служби 
на Далекому Сході. Згодом - 5 років у Ні-
меччині, де, зокрема, був командиром во-
долазного взводу. Займався переправою 
танків через Ельбу під водою, ця робота 
суттєво вплинула на багатьох інших людей, 
тому я можу навіть пишатися нею.
Після Німеччини був командиром саперної 
роти в Черкасах. За своє життя розмінував 
понад 1500 бомб, мін, снарядів. За 4 роки 
став командиром батальону. 1991-го всту-
пив у Військово-інженерну академію в Мо-
скві. Вона давала дуже гарну освіту тому, 
хто хотів розвиватися далі…»
Генерал мирного життя
Болеслав Францевич, скажіть, чи мріяли 
ви стати генералом, як кожен хороший 
солдат?
Якби не було усіх цих катаклізмів, то, може 
б, уже й був генералом. Але достатньо того, 
що я став полковником запасу. 
Розкажіть, як ви потрапили в Кременчук і 
на наше підприємство?
Після навчання в академії я служив у Кри-
вому Розі, а потім у Кременчуці. Тут після 
26 років своєї військової карьєри вийшов на 
пенсію з посади начальника Штаба сапер-
ної бригади. В березні 2001 року почув про 
вакансії та прийшов на роботу у «Кремен-
чукгаз» майстром підземних газопроводів. 
За деякий час я став начальником служби 
підземних газопроводів, а в 2009 році мені 
запропонували посаду головного інженера.

Які обов’язки у головного інженера?
Треба постійно знати що відбувається на 
підприємстві, щоби все правильно і безпеч-
но працювало. За обладнанням потрібно 
слідкувати, своєчасно вживати заходи, щоб 
вирівняти систему в разі збоїв.

Які масштабні ситуації на роботі трапля-
лися, де треба було приймати важливі рі-
шення на запобігання небезпеці?
За час моєї роботи головним інженером 
було кілька випадків, коли відключалися 
цілі мікрорайони через збій обладнання. 
Зазвичай після відключення дуже складно 
відновлювати доставку газу, необхідні ін-
вестиції, багато сил, енергії, а місто може 
залишитися без газу на тиждень чи навіть 
більше. Завдяки продуманим діям, зла-
годженій роботі департаменту мереж, ке-
рівників і майстрів роботи ми виконували 
без відключення міста. Найбільш якісною 
роботою в нашій галузі є та, що виконана, а 
місто про це може навіть не знати. 

Дипломат
Як ви спілкуєтеся зі споживачами?
Мені доводилося не раз спілкуватися в 
різних ситуаціях, зокрема, конфліктних. 
Ніби-то всі розуміють, що для справності 
плити чи котла їх треба регулярно обслу-
говувати. А якщо до нього ніхто 10 років не 
підходив і не регулював, то воно нормально 
не вмикається, погано горить, небезпечне і 
може мати витоки. А люди не вважають це 
за потрібне. Доводиться переконувати їх, 
адже люди часто сперечаються лише тому, 
що не знають якоїсь інформації. 

Яке найбільше досягнення і найбільший 
провал у вашому житті?
Моя мета – стабільна й безпечна робота 
підприємства і цього я намагаюся досягати 
щодня. А збої бувають у будь якій роботі, 
саме здатність долати перешкоди і знахо-
дити вихід, ніколи не здаватися і завжди до-
сягати поставленої мети – це основне. 
Де ви черпаєте натхнення, якою інформа-
цією цікавитеся? 
Я виписую «Журнал головного інженера». 
Для того, щоб працювати на моїй посаді, 
треба постійно вчитися. Постійно цікавлю-
ся тим, які з’явилися нові методи роботи, 
матеріали, механізми, адже без розвитку не 
буде руху вперед.

Яке у вас дозвілля? Як ви виходите із ст-
ресового стану?
Я людина доволі врівноважена, можливо, 
загартувався за попередні 30ть років. А 
загалом прогулянки на природі, на наших 
островах. Деколи рибалка чи мисливство, 
але без фанатизму. Люблю мандрувати 
Україною, часто буваю в Карпатах, у Львові, 
є цікаві місця на Полтавщині. Це приносить 
моральне й естетичне задоволення.
Куди плануєте поїхати у найближчу від-
пустку?
Навіть не знаю. Люблю відвідувати рідний 
Кам’янець-Подільський, де живе моя мама, 
брат. Там дуже цікаві краєвиди, каньйони, 
скельні монастирі.
Те, що залишилося за кулісами
Справжній полковник пильно стереже фор-
тецю своєї душі, яка розчинена у трьох кра-
сунях: коханій дружині та двох доньках. Бо 
вони знають, який надійний тил потрібен 
військовому, особливо, коли він потрапляє 
на заміноване поле самої долі. І головне - 
здатні тримати оборону, попри свою тендіт-
ність. Це для них він живе, працює, будує, із 
ними мандрує. І для них він найголовніший!
Для нас, працівників ПрАТ «Кремен-
чукгаз» – ви також найголовніший інже-
нер. Довіряємо вашому досвіду, вчимося у 
вас, зичимо цікавої роботи і позитиву! 

kgaz.com.uakgaz.com.ua

Людина місяця
Генерал газових мереж — Болеслав Францевич Грабовський

Головний інженер Болеслав Грабовський

Улюблений журнал Болеслава Францевича

Болеслав Францевич грає надзвичайно важливу роль у житті та 
функціонуванні ПрАТ "Кременчукгаз"

Робота на передовій газового забезпечення міста
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Остаркова Лідія Іванівна

Департамент обліку природного газу, 
контролер-обхідник.

«Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья Вам желаем.
От коллектива от души
С юбилеем поздравляем!
Счастливой будет пусть судьба
И радует везение.
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом.
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!»

Привітальний вірш авторства інженера 
Горішньоплавнівської дільниці ПрАТ 
"Кременчукгаз" Оксани Таушканової.

Наші 
ювіляри

Новорічний Кросворд
Ось і наблизився початок нового 2021 
року! Навколо кружляє новорічний 
настрій, відчувається подих казки та 
щастя. І не дивно, адже зимові свята — це 
найчарівніший період року, сповнений 
традицій, різноманітних атрибутів, 
незвичайних ритуалів та загадок. Саме 
тому ми вирішили знову потішити 
вас цікавою розвагою — новорічним 
кросвордом! Давайте святкувати разом!

Відповіді до кросворду очікуйте в 
наступному випуску «ГАЗЗЕТИ». А зараз 
маємо для вас підказку: пара ключових слів 
пов’язана з магією Нового року.

1. Як називаються традиційні святкові 
вогники, з якими зустрічають Новий рік? 

2. Хто відзначає Новий рік тоді, коли 
випадає перший сніг? 

3. Який зігріваючий напій з вина зазвичай 
готують зимою в Німеччині, Австрії, 
Великобританії? 

4. Пісні, що традиційно виконують на 
Різдво, які походять від язичницьких 
традицій. 

5. За легендою, саме цей предмет Святий 
Миколай кладе під подушку неслухняним 
дітям. 

6. Що зазвичай прикрашає верхівку 
новорічної ялинки? 

7. Християнське свято напередодні Різдва, 
на яке за традицією готують 12 пісних 
страв та збираються у родинному колі. 

8. Звідки родом особливе ігристе вино — 
традиційний напій Нового року? 

9. Пісня українського композитора, яка 
стала однією з найпопулярніших різдвяних 
пісень у світі. 

10. Який фрукт найчастіше купують на 
новорічні свята у нашій країні? 

11. Ці прянощі додають до традиційних 
різдвяних пряників. 

12. Який Бик є символом 2021 року за 
стихією? 

13. Слово, що походить з румунської мови, 
яким в деяких регіонах України називають 
зимові сани.

День народження – одне із найсвітліших 
та найприємніших свят в житті людини! 
Тож ми урочисто вітаємо Остаркову Лідію 
Іванівну із чарівним та особливим днем! 

Від щирого серця хочемо побажати міцно-
го здоров’я, довгих років життя, жіночого 
щастя, радості та успіхів у кар’єрі. Нехай 
Ваше життя буде наповнене перемогами, 
удачею та гарним настроєм! Посміхайтеся 
частіше і ніколи не дозволяйте собі суму-
вати!

Нехай Ваше життя буде наповнене пе-
ремогами, удачею та гарним настроєм! 
Посміхайтеся частіше і ніколи не дозво-
ляйте собі сумувати!

Відповіді до газового кросворду 
попереднього випуску «ГАЗЗЕТИ»:

1. Кубометр 2. Дніпро 3. Енергія 4. Ремонт 
5. Семенівський 6. Вогник 7. Лічильник 8. 
Щука 9. Котел 10. Нагрівач 11. Стандартні 
12. Розподільні
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