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Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»

ГАЗОбудівники
«Споруджуємо газопроводи і в траншеях,
і на висоті, і в дощ, і в сніг…» - інтерв’ю з
директором ТОВ «Кременчукгаз-Будсервіс»
ПрАТ «Кременчукгаз» сформував групу компаній на
базі ТОВ «КГ Груп», до якої
належить, зокрема, і ТОВ
«Кременчукгаз-Будсервіс».
Ми розпитали в директора
Владислава Коноваленка,
чим живе підприємство,
які роботи виконує та які
складнощі долає.

Дехто з працівників після виконання денного
завдання іде в свої гаражі та, замість відпочинку
починає робити заготовки на завтра з бажанням більше заробити та принести в сім`ю зайву
копійку.
Шукаємо спеціалістів серед молоді – випускників навчальних закладів. Наразі вже є напрацювання, сподіваємось виростити професіоналів.
Владислав Коноваленко

- Владиславе Володимировичу, розкажіть, як
ви прийшли у цю галузь?
- В газове господарство я прийшов 1997 року
слюсарем ремонтно-механічної майстерні,
потім став майстром та керівником Крюківської
дільниці (експлуатація й обслуговування газопроводів і обладнання). Зараз на своїй посаді
займаюся будівельно-монтажними роботами.
Будуємо газопроводи, встановлюємо газове
обладнання (котли, плити, лічильники), реконструюємо мережі з заміною обладнання, в т.ч.
ГРП, ШРП. Останнім часом розвинули ще один
напрямок – виготовлення металоконструкцій
(ворота, паркани, драбини, навіси та ін.). Більшу
частину послуг замовляє ПрАТ «Кременчукгаз»,
решту - приватні споживачі й підприємства.

Хочеться відзначити всіх робітників, техніків,
майстрів, бухгалтерію. Кожен розуміє, що тільки
злагоджена робота приводить до успіху. Наша
мета – зробити все, щоб замовник був задоволений співпрацею з нами та рекомендував нас
іншим.

- Найголовніша проблема - задовольнити
замовника і разом з тим дотриматися діючих
правил та норм будівництва. Споживачі вимагають виконувати свої «забаганки» - де заховати
труби, де встановити прилади, щоб було гарно
(наприклад, лічильник під столом). Тому наші
працівники пояснюють вимоги будівельних
норм, ведуть переговори, шукають компроміс.
Навіть коли споживачу безкоштовно встановлюють газовий лічильник, буває таке ставлення:
мовляв, що вам треба, ви й робіть (розбирайте мої меблі, збирайте, нічого не пошкодьте).
Звісно, якщо це самотні літні люди похилого
віку, допомагаємо. Але ж бувають дорогі меблі,
ремонти – виникають суперечки та відмови від
лічильника. Та від більшості людей ми все ж
чуємо подяки.

Дуже важко знайти фахівців, особливо, газоелектрозварників. Багато хто виїхав за кордон,
де отримує значно більшу зарплату, ніж тут.
Решта або вже знайшла гарну роботу, або має
надто великі запити щодо оплати праці.
На нашому підприємстві зарплату заробляють
за схемою: «більше зробив – більше заробив».

Шановні колеги!
Для
підприємств
групи
Кременчукгаз
змінюються
акценти. Основними складовими
діяльності стає МІСІЯ.
Що таке місія? Це базові підходи,
аксіоми, які визначаються, якими
керуються та які порушувати не
можна. Вони не обговорюються
- приймаються та деталізуються
в діяльності. Той, хто не зможе
їх прийняти – повинен «вийти з
потяга», яким є Кременчукгаз зі
спорідненими підприємствами.
Яка ж місія групи компаній
Кременчукгаз? Це створити
зручне місце, куди будуть приходити споживачі для вирішення своїх енергетичних проблем
та побажань. Причому, компанії
групи Кременчукгаз вирішують
всі питання якісно, комплексно,
швидко, зручно, максимум компетентно, використовуючи різні
інструменти.

- З якими труднощами ви найчастіше стикаєтеся у своїй роботі?

Ми несемо відповідальність за виконану роботу.
На кожен об’єкт формується будівельний
паспорт, а роботу приймає інженер технагляду
– там «халтура» не пройде. Постійно пам’ятаємо, що газ – це дуже небезпечно й відповідально. Споруджуємо газопроводи і в траншеях, і
на висоті, і в дощ, і в сніг, і в спеку, і в холод. Це
складові нашої роботи. Зараз будуємо два підземні поліетиленові газопроводи довжиною 60
та 70 метрів.

Богдан Оксененко

Тому завдання всіх нас - створити таке місце!

Будіництво газопроводу на підприємстві

- Як змінилась ваша робота під час карантину?
- Спочатку спостерігався спад, більше від нерозуміння: як працювати та жити. Потім відновили
колишні обсяги. Працюємо в масках, але все
одно всіх ця ситуація в напрузі тримає.
- Що ви найбільше цінуєте в своїй роботі?
- Напевно, колектив, який формувався роками,
і стабільно працює. Ми гідно виконуємо поставлені завдання, тісно співпрацюючи з іншими
підрозділами ПрАТ «Кременчукгаз». Хочеться
побажати кожному із колег міцного здоров'я,
гарного настрою, побільше оптимізму і віри в
завтрашній день!

Мета – амбіційна! Але нагальна, в стилі найближчого майбутнього. Я впевнений, що мета
досяжна. Але потребує концентрації зусиль всього колективу,
потребує нових ідей, потребує
розвитку особистості та навичок кожного. І звичайно, тільки
з колегами, які приймають нові
ідеї, підхоплюють та розвивають
ці ідеї, привносять нове, та залишаються ПАТРІОТАМИ наших
підприємств, ми будемо досягати
цих цілей!
Ми будемо змінюватись і змінювати. Ми будемо ставати лідерами, активно просуваючи свою
місію!
Я вважаю, що підприємства групи
Кременчукгаз зможуть досягти
наміченого! І навіть більше!!!
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Розширюємо масштаби
благодійності
ПрАТ «Кременчукгаз» поповнив списки адресатів
у рамках акції «Кременчукгаз_бабусі_та_дідусі»
Правління ПрАТ «Кременчукгаз» вирішило продовжити благодійну акцію,
розпочату в кінці квітня 2020 року і
допомогти самотнім дідусям та бабусям нашого міста в умовах карантину.
Весною акція «КГ_бабусі_та_дідусі»

Наш екіпаж на старті благодійної акції

охопила 424 адреси в Кременчуці,
де мешкають літні люди. Кожному ми
привезли пакет із продуктами, миючими засобами, одноразовими масками
загальною вартістю понад 137 тисяч
гривень.

Списки адресатів допомогли поповнити в
міському Департаменті соціального захисту - в територіальних центрах районів
повідомили, хто ще із пенсіонерів особливо потребує допомоги, крім тих, кого ми
вже знаємо.
Продуктові набори наші три бригади розвезли напередодні Нового 2021 року
за 200 адресами людям пенсійного віку,
зокрема, з інвалідністю.

Загалом маємо приблизно 500 адрес
у Кременчуці, де мешкають люди, яким
важко, небезпечно або й взагалі неможливо сходити в магазин із огляду на пандемію коронавірусу та власне здоров’я.
Ще 300 візитів заплановано – люди
пам’ятають добрі справи, вірять і чекають нашої допомоги.
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Ялинка наших корисних
справ 2020
ПрАТ «Кременчукгаз» прикрасив цьогорічну
ялинку своїми досягненнями у взаємодії зі споживачами.
На порозі нового 2021 року ПрАТ
«Кременчукгаз» підбив підсумки всіх корисних
справ та інтерактивностей, які здійснені для
споживачів.
Ми опублікували багато наочної агітації щодо
правил поводження з природним газом щодо
особистої безпеки під час експлуатації газових приладів. Ми запроваджували нові сервіси, робили їх зручнішими, роз’яснювали умови
оплати та передачі показників, інформували
про планові та аварійні роботи, відповідали на
зауваження, питання та коментарі, публікували
цікаві історії, знайомили з працівниками колективу. Ми швидко відреагували на карантинні
обмеження та перейшли на онлайн-обслуговування.
І, врешті-решт, 2020 року ми відзначили День
Народження підприємства, якому вже 56 років.
Про наші досягнення ми розповідали вам протягом року на наших інтернет-ресурсах – офіційному сайті та сторінці у Facebook. При цьому
кількість наших підписників у соцмережі зросла
майже втричі.
Звісно, для всіх наших корисних справ бракуватиме прикрас на цій ялинці, але частину із
них споглядаймо та радіймо разом.
Про те, скільки витоків газу ми усунули протягом року, скільки ліквідували аварій, скільки
загалом здійснили виїздів, виявили несанкціонованих підключень, провели тренувань, повірили лічильників, яке замінили обладнання та
багато іншого, ви дізнаєтесь за офіційними підсумками року, які щоразу надає кожен із підрозділів ПрАТ «Кременчукгаз».

Фотофакт

Наші діти
Вперше новорічне свято у
стінах підприємства влаштували для дітей співробітників
ПрАТ «Кременчукгаз»!
В оновленому просторому приміщенні прикрасили ялинку, а
казкові герої та новорічні персонажі танцювали і співали
разом із дітлахами, влаштовували їм рухливі та інтелектуальні ігри. Серед персонажів
був і Бичок – символ нового
2021 року.
Профспілка
потурбувалася про святкову программу
та дотримання карантинних
вимог. Кожен отримав солодкий подарунок і купу позитивних емоцій!
3/4

kgaz.com.ua

Онлайн Дід Мороз від ПрАТ «Кременчукгаз»
розвіз подарунки малечі міста
За два тижні ми отримали малюнки, вірші, власноручні вироби, відеозаписи виступів.

Галерея Онлайн Дід Мороза
від ПрАТ «Кременчукгаз». Це
лише кілька творчих робіт
талановитої малечі

На офіційній сторінці у
соцмережі Facebook була
оголошена акція «Онлайн
Дід Мороз!». Вона виникла
як альтернатива «реальному» Діду Морозу. В період
пандемії та карантинних
обмежень важливо зберігати дистанцію і уникати скупчень
народу. Але це все не має позба-

вити дітей свята. Бо,
допоки малюк вірить у
новорічне диво, його
дитинство не завершується.

і приносить їм подарунки.
За умовами акції, батькам
необхідно було зареєстру-

ватися та надіслати роботи
своїх дітей за допомогою
Google-форми.
За два тижні ми отримали
багато цікавих робіт – це і
малюнки, і вірші, і вироби
своїми руками, і відеозаписи виступів на змаганнях.
Кожна дитина, що підготувала творчу роботу, отримав свій солодкий приз від
підприємства.

Онлайн Дід Мороз від
«Кременчукгазу», як
і реальний, приймає
листи від дітей міста
з творчими роботами

Через оголошення карантину, видачу подарунків
ми проводили індивідуально за допомогою адресної доставки. Загалом у
новорічній акції цього року
взяли участь 24 сім’ї.
16-го січня співробітники ПрАТ
«Кременчукгаз» від самого ранку
розвозили солодкі сюрпризи. Хтось
із наших адресатів уже бавився зі
снігом на вулиці, хтось ховався від
морозу вдома. Але холодна погода
не завадила видачі солодощів

Малята роблять наш світ
кращим та яскравішим,
вони чекають дива та як
можуть показують нам свої
мрії - підтримуймо їх!

Наші ювіляри

Олег Облап, провідний інженер

з метрології метрологічної групи
Департаменту обліку природного газу

«Олег Євгенович - дисциплінований, добросовісний і старанний співробітник, потомственний газовик, хоч устиг
відпрацювати у правоохоронних
органах та пішов у запас у званні
підполковника. Тепер працює на
великій ділянці обслуговування
будинкових лічильників газу на
багатоквартирних будинках у
Кременчуці, Горішніх Плавнях,
Семенівці. В його компетенції
експлуатація, ремонт, демонтаж,

повірка приладів, а також коригування, введення параметрів
температури, тиску.
Робота потребує ретельності та
особливої уваги, вимогливості
до підлеглих. Все це вдається
йому на найвищому рівні.
Приймайте, шановний імениннику, вітання з ювілеєм! Будьте
здоровим і щасливим! Бажаємо
родинного затишку, любові та
благополуччя!»

(Від імені колективу Департаменту обліку природного газу ПрАТ
«Кременчукгаз» - заступник начальника служби метрології Микола Свиридов)

Відповіді до кросворду попереднього випуску: 1. Бенгальські 2. Ескімоси 3. Глінтвейн 4. Колядки 5. Різка 6. Зірка 7. Святвечір 8. Шампань
9. «Щедрик» 10. Мандарин 11. Імбир 12. Металевий 13. Ґринджоли
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