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Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»

«Ми відкриті до співпраці з новими
побутовими споживачами»
Директор ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»
Валерій Кузьминський розповідає про
мету створення і діяльність підприємства
ТОВ «КременчукгазТрейдінг» засноване
на базі групи підприємств «Кременчукгаз»
і успішно розвивається в умовах ринку
природного газу. Це
– газовий трейдер,
що поєднує зручний
сервіс, гнучкі умови
та гарантовані можливості забезпечення природним газом
споживачів України.

вачами одним із найважливіших факторів
є соціальна потреба,
а стосунки з підприємствами – це здебільшого комерція.

Із 2019 року кілька
досвідчених фахівців
узялися напрацьовувати нові контакти та залучати до
Директор ТОВ
спільної
діяльності
«Кременчукгаз-Трейдінг»
Валерій Кузьминський
потенційних
промислових партнерів
Протягом останніх 3-х років регіону, який обслуговує ПрАТ
сталися великі зміни у газо- «Кременчукгаз».
вій галузі регіону. Зокрема,
За цей час 150 бюджетних
став помітним курс на страорганізацій та близько 500 протегічне планування госпомислових підприємств стали
дарської
діяльності
ПрАТ
клієнтами ТОВ «Кременчукгаз«Кременчукгаз», яке обслуговує газорозподільчу мережу на Трейдінг». Із переходом України
території кількох міст і районів. на відкритий ринок природІ це – аж ніяк не короткотривалі ного газу 2020 року, ситуація
досягнення для «показухи», і стала вимагати гнучкого підхоаж ніяк не жадібне збагачення ду. За словами керівника, підвласників компанії з подаль- приємство відновило роботу із
шою її ліквідацією. Грамотний населенням та успішно працює
бізнес, спрямований на утри- в цьому напрямку.
мання
конкурентоздатності У січні 2021 року ТОВ
на ринку із залученням нових «Кременчукгаз-Трейдінг» вдапартнерів - запорука стабільної лося зменшити січневу ціну
діяльності в умовах мінливого для побутових споживачів до
вітчизняного
законодавства 6,99 грн/м3 ще до того, як такий
та політичної ситуації. Мета граничний показник офіційно
керівництва - досягти гідного встановив уряд. А ось у лютому
рівня надання послуг, підвищи- 2021 року ТОВ «Кременчукгазти професійний рівень колек- Трейдінг» увійшло в перелік
тиву, оснастити підприємство постачальників, що сформуобладнанням та впровадити вали найнижчі ціни на газ для
технології, оптимізувати систе- населення - 6.95 грн/м3.
му роботи та взаємодію між
«Ми продаємо більше 13 млн
службами.
куб. м газу на рік, - розповів
І зробити це, задіявши всі мож- В. Кузьминський. – Маємо
ливості для чіткої роботи зі спо- понад 400 побутових спожиживачем. Одним словом, дати вачів - для них і зменшили ціну,
клієнту/споживачу можливість виконуючи соціальні потреби
отримати комплекс послуг «під населення та не чекаючи, поки
ключ». З відповідним сервісом. приймуть відповідні рішення на
Як у Європі, якщо хочете!
законодавчому рівні.
Це і стало поштовхом до роз- «Кременчукгаз-Трейдінг» відмежування і спеціалізації окре- критий для співпраці з новими
мих послуг шляхом створення побутовими
споживачами.
споріднених підприємств на Для переходу від одного до
базі «Кременчукгазу».
іншого постачальника передЯк розповів директор ТОВ бачається проста процедура,
« К ре м е нч ук г а з -Трейді нг » доступна кожному. Ми налаВалерій Кузьминський, під- штували кілька каналів зв’язприємство засноване, щоб ку. Насамперед, сайт kgazупорядкувати базу клієнтів за trading.com.ua, де розміщено
статусом (промисловість та Особистий кабінет. На допонаселення), розділити закупів- могу користувачу створили
лі і ціни. І - з огляду на те, що онлайн-чат для спілкування з
в роботі з побутовими спожи- менеджерами компанії».

Зручні
способи
зв’язку є перевагами роботи з
«Кременчукгаз-Трейдінг», так
само як і гарантія забезпечення ресурсом, ціну якого
оголошують до початку місяця.
До того ж, у підприємства гнучкий графік оплати рахунків за
газ плюс акційні пропозиції
для клієнтів. Наразі компанія
активно поширює інформацію
про свої можливості.
«Колектив
«КременчукгазТрейдінг» складається лише
з кваліфікованих працівників, які не один рік працюють
у газовій сфері, - запевняє
В.Кузьминський. – У нас є безстрокова ліцензія на продаж
природного газу для промислових споживачів, бюджетних
організацій та інших суб’єктів
господарювання за регульованим тарифом. Ми намагаємося
бути зручними й надійними
постачальниками, надати найкращі умови для своїх споживачів».
Кожне із підприємств групи
«Кременчукгаз»
докладає
чималих зусиль до виконання стратегії керівництва. Це
щоденна самовіддана фізична
й розумова праця фахівців. І
все - задля довіри споживачів,
щоб мати цивілізовані стосунки між клієнтом і виконавцем,
щоб підняти рівень компанії, а
разом з тим і всю країну. Бо все
починається з себе!

Богдан Оксененко
Шановні колеги!
Ми живемо в період прискорення
часу. Дні пролітають швидко, тиждень за тижнем. Тільки вчора ми
зустрічали новий 2021 рік, а проминуло вже майже два місяці.
Кожна людина повинна пристосовуватися до цього. Кожне підприємство повинно розуміти та відповідно реагувати на це прискорення,
дивитись у майбутнє. В іншому разі
результат один — відмирання. І, як
показує практика, що повинно відмерти, буде зруйноване, які б зусилля для збереження минулого ми не
витрачали.
Тому наше майбутнє — нові ідеї, нові
підходи, які повинні випереджати
наш час!
Тільки
таким
чином
НАШЕ
ПІДПРИЄМСТВО може залишатись
актуальним і успішним. Тільки таким
чином кожна людина буде успішною, і відчувати себе “живою”.
Тому я закликаю всіх нас бути активними та креативними як у власному
житті, так і на робочому місті!
І, я впевнений, що символ цього року
- БИК, який є синонімом зростання
на біржах, стане нашою тотемною
твариною, амулетом нашого спільного успіху.
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Прорив у майбутнє – результат
потужних інвестицій
Вперше за останнє десятиліття ПрАТ «Кременчукгаз» взявся
освоїти річну програму у понад 38 млн грн інвестицій
Справжнє відродження головного газового
підприємства в регіоні спостерігається за підсумками 2020 року - ПрАТ «Кременчукгаз»
взявся освоїти понад 38 мільйонів гривень
інвестицій. Це приблизно у 15 разів більше,
ніж позаминулого року!

Наш шлях до здійснення мети
Ми активно реконструювали старі газопроводи й будівлі, оснащували майстерні, вузли та
кабінети, замінювали машини й інструменти,
застосовували нові технології та вдосконалювали облік газу.
Ми заснували зручні сервіси і максимально
наблизили їх до споживачів.
Ми перейшли на новий рівень – і зовні, і по суті.
І врешті-решт вклали кошти у безпеку та
безперебійне постачання природного газу
своїм клієнтам. А це і є головна мета і головне
завдання колективу!
Практично – це масштабна інвестиційна програма, до якої увійшли сотні об’єктів та заходів,
і яка була затверджена НКРЕКП на 2020 рік.

для відключення газопроводів під час аварій,
руйнувалися.
Майже три мільйони пішло на електрохімічний
захист газопроводів.
За рік збудовано 2 станції катодного захисту
та проведено 18 капремонтів таких станцій.
По всій території обслуговування встановлено понад півтори сотні телеметрій на станціях катодного захисту. Відтепер за роботою
обладнання можна спостерігати онлайн.
Восени 2020 року завершено будівництво
дублюючого вузла обліку на Крюківському
вагонобудівному заводі. Загалом заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних
витрат та понаднормованих втрат природного газу, сягнули 8,8 млн гривень. Зокрема,
на встановлення індивідуальних лічильників
пішло 7,5 млн грн.
На стадії постачання - лінія з повірки побутових лічильників для метрологічної лабораторії,
що дозволить повіряти більшу кількість лічильників різних марок.

За допомогою даних начальника групи капітального будівництва технічного управління
ПрАТ «Кременчукгаз» Юрія Щербухи, спробуємо охопити її головні розділи та розповісти,
чого вдалося досягти колективу підприємства
лише за один рік.

На 6 газорегуляторних пунктів (ГРП) витрачено близько півтора мільйони, а на 13 шафових
газорегулюючих пунктів (ШРП) - понад два
мільйона гривень. Сюди ж – встановлення 19
телеметрій на ШРП.
Це – справжній прорив у посиленні безпечної
доставки природного газу, оскільки дефекти старого технологічного обладнання могли
призвести до виникнення аварійної ситуації та
загрози для життя людей.
Відремонтовано також 5 газових колодязів, які довготривалий час експлуатувалися
у вологому ґрунті, а засувки, що призначені

Завдяки впровадженню програмно-розрахункового комплексу
ГІС, створюється мапа газопроводів
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розвиток інформаційних технологій коштує
близько 607,5 тис грн.

Будівельні роботи:
реконструкція, капремонт
Протягом минулого року виконано великий
обсяг робіт із реконструкції та капітального
ремонту багатьох приміщень. Серед них:
- реконструкція складу-гаража на території підприємства в Кременчуці в пров. Героїв
Бреста, 46 – 866,6 тис. гривень;
- реконструкція приміщення під Центр обслуговування споживачів за тією ж адресою –
3,18 млн гривен.

Фарбували, модернізували,
автоматизували
Пофарбувати цілих 10 км розподільних газопроводів коштувало 888,2 тис. гривень. Такий
обсяг робіт здійснено вперше за останні роки.

Утеплення головного фасаду будівлі ПрАТ «Кременчукгаз» – це не
тільки естетична складова, а й економія теплоносія

Капремонт приміщення служби охорони в Горішніх Плавнях

Нові машини, прилади, проєкти
Суттєво поповнюється автопарк підприємства.
Вже вкладено у модернізацію та закупівлю автомобілів, 2,276 млн гривень. Завдяки цьому
очікується економія пально-мастильних матеріалів.
Майже пів мільйона гривень – це вкладення
у придбання сучасних приладів діагностики
і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання. Серед них прилади різного призначення
для обстеження газопроводів, зокрема для
Департаменту обслуговування газорозподільних мереж та споруд. Один із них - лазерний
детектор газу, який дозволяє виявити витоки
на відстані кількох десятків метрів. Це також
прилади для служби захисту газопроводів для
визначення стану ізоляції, і окремий прилад –
для виявлення підземних несанкціонованих
врізок.
Серед нових довгоочікуваних проєктів - програмно-розрахунковий комплекс ГІС. Умовно
кажучи, це - мапа наших газопроводів. Надалі
можна буде додавати найрізноманітніші
функції аж до GPS, пересування транспорту,
аварійні заявки і таке інше. Впровадження та

Змінила вигляд основна адміністративна
будівля ПрАТ «Кременчукгаз» – тут проведено утеплення головного фасаду – це не тільки
естетична складова, а й економія теплоносія.
На 2021 рік планується утеплення цієї ж будівлі і з боку двору. Виконано і реконструкцію
індивідуального теплового пункту адмінбудівлі, який встановлений ще за радянських часів.
Тепер він автоматизований, коректує подачу
теплоносія – це також суттєва економія. Раніше
це робилося вручну.
Наразі триває капремонт приміщення
Аварійно-диспетчерської служби - створюються комфортні умови для фахівців, які працюють цілодобово: диспетчерська, місце для
відпочинку, кімната для приймання їжі.
В рамках інвестиційної програми 2020 року
виконано капремонт приміщень служби охорони в Кременчуці і в Горішніх Плавнях, а
також частково здійснено капремонт покрівлі
приміщення дільниці ПрАТ «Кременчукгаз» на
правобережжі, де в майбутньому планується
облаштувати ще один Центр обслуговування
споживачів.
До переліку робіт також увійшов капітальний
ремонт покрівлі адмінбудівлі в Семенівці.
Нагадаємо, що інвестиційна програма розрахована на 10 років і детально затверджується
щорічно по об’єктах і сумах.
*суми вказані без ПДВ
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Рання пташка

Бригадирка слюсарів Департаменту обслуговування
газорозподільних мереж та споруд (ДОГРМ та С)
ПрАТ "Кременчукгаз" Людмила Браславець вважає, що
секретом молодості є постійний рух і улюблені квіти
Колеги знають Людмилу Браславець як скромну й доброзичливу людину. Ця тендітна жінка
найдосвідченіша в дівочому колективі газовиків. Вона щодня долає по 8 км, та подекуди
стикається із реальною небезпекою.
- Розкажіть, де ви працюєте?
- В службі підземних газопроводів ДОГРМ
та С. Відтоді, як у 1997 році моя мама Ірина
Трохимівна Шапка покликала до себе у бригаду в міськгаз, так тут і працюю. Вже 12
років на посаді бригадира.
- Скільки кілометрів ви проходите за день?
- Кілометрів сім-вісім (чистий маршрут). Ми
обхідники, у нас всі стрункі, бо постійно у
русі, цілий день на ногах.
- Це секрет вашої молодості?
- Рух - це життя. А натхнення – це улюблені
квіти.
- Яку територію обслуговуєте?
- Все місто розбите на сектори. Наша бригада
обслуговує весь центр, Чередники, Перший,
Другий та Третій Занасипи, трохи Лашків,
Кривушів, Ревівки. Практично всі будинки,
бо газ практично скрізь підведений.

- Виходить, що вам доводиться принюхуватися у повному сенсі цього слова?
- Це вже професійне (сміється). Навіть з дівчатами обговорювали. Буває, що потрапляєш
в чуже місто, люди кругом ходять відпочивають. А ти відчуваєш мимоволі десь запах,
шукаєш очима, куди йде гілка газопроводу,
придивляєшся, чи є відмітка.
- У чому полягає ваша робота?
- Ходимо вулицями, досліджуємо підземні
та наземні мережі приватних та багатоквартирних будинків, виявляємо витоки. Окремі
фахівці виїжджають і усувають їх. Влітку
ремонтуємо газові колодязі, фарбуємо газопроводи. Здебільшого спілкуємося з людьми.
А люди різні - один тебе розуміє, запрошує,
дякує. А інший - не дуже. Каже: «Як ви вже
набридли, кожен місяць ходите!». Було таке,
що п’яні й неадекватні вискакували із двору,
гналися слідом, доводилося тікати! А ще
реальна небезпека – собака у дворі. Але ж
треба раз на місяць перевірити, чи немає

- Людмило Миколаївно, розкажіть, як проходить ваш робочий день?
- Встаю дуже рано, десь о 4й-5й годині.
Близько сьомої виходжу – бо на 7:45 треба
бути на роботі. На початку робочого дня
отримуємо завдання і розходимося по ділянках. Протягом дня телефон не випускаєш із
рук, навіть удома, у вихідний, у свято. Може
бути виклик. Наприклад, водоканал укладає мережі й не може почати роботи, поки
ми не покажемо, де наші труби. Ми з розумінням ставимося до таких викликів і відчуваємо себе в якомусь сенсі оперативницями. Багато непередбачуваних ситуацій.
Буває, чуємо запах газу ( ніби-то й не дуже),
але ми ретельно перевіряємо засувку, фланець, увесь вузол, просто так не залишаємо.
Викликаємо ремонтників, які у разі потреби усувають витік. В результаті будинок без
відключення, мешканці користуються газом.
Подумати тільки, що така велика дев’ятиповерхівка залишилась би без газу! В таку мить
приємно розуміти, що ти допомагаєш людям.

Людмила Браславець

моєю 82-річною мамою. З майбутнім чоловіком познайомилася, коли була на практиці. Одружилися 21 грудня – друзі жартують:
спеціально вибрали найдовшу ніч для першої
шлюбної ночі?
Нас батьки привчили, що сім’я, діти - це
головне. Здебільшого збираємося родиною,
на природу їдемо, обов’язково в незаймане
місце, щоб нікого більше не було, крім тиші
та зеленої трави.
- А який колектив?
- Нас 16 осіб. В основному, дівчата. Я найдовше працюю. Є й троє чоловіків-ремонтників. Майстер Конько Людмила Юріївна
- як справжня мама, відповідає за всіх нас,
щоб нічого не трапилося. Дає нам завдання щодня, проводить інструктажі, слідкує за
нашою роботою. Все, що ми виявляємо на
трасі, першій повідомляємо їй. А вона вже
доповідає начальнику департаменту.
Зазвичай ми годину спілкуємося на початку роботи, отримуємо наряди, уточнюємо
маршрути та адреси. Хтось між іншим про
сім’ю розказує, хтось про те, що вчора на
ділянці трапилося. Радимося: «Дівчата, а що
сьогодні на вечерю готуватимете?». І все процес пішов! А хлопці тільки слину ковтають. Кажуть: «Приносьте вже сюди, будемо
куштувати!».

31 рік разом

витоку на газопроводі у дворі, обмилити
трубу, перевірити приладом. І хороше трапляється.
Бувають пенсіонери, яким самотньо, і вже
треба йди, а трохи затримуєшся поспілкуватися. Споживачі запам’ятовують нас. Десь
ідеш у вихідний, а перехожі вітаються. Це
зворушує…
- А вдома чим займаєтеся?
- Городом, деревами, кущами, виноградником, квітами. Будинок самі перебудували.
Років 15 тому нарешті завершили і заспокоїлися. Але зараз хочеться змінити то те,
то інше. Син Коля каже: «Досить вже, поживіть для себе, поїдьте кудись». І справді, син
виріс, живе окремо, має маленьку дитину. А
в нас почалася друга молодість.
- Яка у вас родина?

У дворі Людмили близько 40 кущів троянд та бордюр із
білосніжних анемон

- Живемо, можна сказати, на околиці у приватному будинку з чоловіком Євгеном та

З веселим колективом приємно працювати і святкувати
( на фото - Людмила Браславець четверта зліва)

Щоразу поспішаєш на роботу, підходиш
темним ранком до будівлі «Кременчукгазу» – а
тут цього року так гарно, так святково – скрізь
ілюмінація на деревах, вогники світяться різнокольорово і піднімають настрій. Підприємство
розростається, і люди хороші у нас. Хочеться
побажати колективу, щоб були здорові, щоб
менше аварійних ситуацій, щоб швидше закінчився карантин і всі повернулися.

Кожен із співробітників ПрАТ «Кременчукгаз» - особлива людина. Давайте ближче знайомитися одне з одним, дізнаватись цікавинки та навчатися корисного.
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Служба 104 ПрАТ «Кременчукгаз» у цифрах
Підсумками 2020 року поділився керів- Ще 634 рази газовики виїжджали на
ник Аварійно-диспетчерської служби витоки на зовнішніх газопроводах – підземних та повітряних – також переважно
Сергій Гавриков.
1855 викликів із загальної кількості на різьбових з’єднаннях та відмикаючих
заявок надійшло минулого року через пристроях. 38 виїздів Служба 104 здійвитоки на внутрішньобудинкових систе- снила на пожежі (проти 53 у 2019 році).
мах газопроводів (проти 1880 у 2019 Жодна із пожеж не була пов’язана із
році). Це найчастіша причина, через газом. Так само, як і позаминулого року,
яку споживачі викликають Службу 104. в 16 випадках встановлено, що люди
Найбільше – традиційно в Кременчуці та залишали їжу на плиті без нагляду.
районі із огляду на найбільшу територію 553 рази (525 - у 2019 році) Служба 104
виїжджала на сигнал про чужорідний
та густоту заселення.
890 із них – це витоки газу в побутових запах.
приладах, зокрема, плитах, котлах та
лічильниках (проти 951 у 2019 році).
Крім того, 964 аварійні заявки надійшло у зв’язку з витоками на внутрішньобудинкових газопроводах, здебільшого
на різьбових з’єднаннях та відмикаючих
пристроях.

312 викликів виявилися хибними (250
- у 2019 році). За останніми показниками спостерігається зростання, вочевидь
через те, що мешканці перебували вдома
на карантині. Крім того, люди налякані
трагедіями, що спричинили вибухи газу
в Україні 2020 року.

Знайти відгук у самотніх серцях!..
Голова
правління
ПрАТ
«Кременчукгаз» отримав подяку
за організацію благодійної акції
«КГ_Бабусі_Дідусі».
Щойно завершилася чергова хвиля благодійної акції
«КГ_Бабусі_Дідусі»,
голова
правління ПрАТ «Кременчукгаз»
Богдан Оксененко отримав
листа подяки від ГО «Комітет
захисту конституційних прав
«Вибір».
Ці теплі слова – тим, хто приймав рішення про фінансування акції, хто організовував її,
хто протягом кількох днів складав перелік адрес і дзвонив
кожному пенсіонеру, хто підбирав їм продукти, оформляв
документи, формував пакети. І
нарешті тим, із чиїх рук понад
500 дідусів і бабусів отримали
новорічні карантинні набори.
Колеги, це нам бажають здоров’я, успіхів у праці та особистому житті.
Отож будьмо щасливі-здорові-працьовиті! І шануймося.

Слідами публікацій
«Гортаю нашу «ГаЗЗету» і відмічаю: закуплено нові
інструменти, машини, створено, збудовано, реконструйовано, запроваджено... А чому так відбувається!?
Завдяки правильному управлінню виробництвом! Це
ж виходить, виконуються запити наших працівників.
Щоразу когось вітають з ювілеєм, когось відзначать
за гарну працю.
Маю і я бажання висловити вдячність голові правління – Богдану Вікторовичу Оксененку.
Він цікавиться обладнанням і програмами, звітами і новими технологіями. Він живе на світі всім, що
робить. А робить він так, що хочеться й нам жити
разом із ним у справах його.
Хочемо, щоб ви знали, Богдане Вікторовичу, що ми
помічаємо вашу увагу і вашу працю. Дякуємо за грамотне керівництво підприємством».
(Від імені Департаменту обліку природного газу та всього
колективу ПрАТ «Кременчукгаз», заступник начальника
служби метрології Микола Свиридов)

Наші ювіляри

Вітаємо ювіляра – електрогазозварника
ремонтно-механічної майстерні ПрАТ
«Кременчукгаз» Сергія Запорожченка!
«Дорогий Сергій Пилипович! Вам
виповнюється 60. А що таке 60? Це два
рази по 30! Але це навіть не вік. Це просто рахунок 6:0 на твою користь!
Від імені всього нашого колективу
вітаю вас із Днем народження!

Зичимо здоров'я на довгі роки. Нехай
молодість серця надихає творити добро,
а душа тягнеться до нових пригод та
зустрічей.

Хай в оточенні будуть найдорожчі люди, і хай між вами буде гармонія.
Усі ми бажаємо сміливо переступити цей Благополуччя вашій родині і особистого
рубіж та впевнено йти вперед. Нехай щастя імениннику!
за спиною будуть лише добрі спогади, З ювілеєм!»
і наплічник із досвідом прожитих років.
(Від імені колективу столяр ПрАТ
Попереду - чекає насичене позитивом
«Кременчукгаз»
Іван Петрович Жук)
життя.
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