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ЦДС створена менше року 
тому. Це потужне «немов-
лятко» взяло під контроль 
майже всі виробничі функції 
компанії. Про те, як служба 
координує дії підрозділів, 
вдосконалюючи роботу 
ПрАТ «Кременчукгаз», роз-
повідає її керівник Дмитро 
ШЕВЧЕНКО. 

Чітко розуміти: Хто? 
Де? Коли?

- Скільки існує служба ЦДС?
- 12 травня 2020 року мене призначили 
начальником новоствореної Центрально-
диспетчерської служби, якій поставили 
завдання контролю робіт всередині ПрАТ 
«Кременчукгаз». І якщо ЦОС працює із зовніш-
німи абонентами, то ми - виключно зі співробіт-
никами. Це значить, що ми чітко розуміємо: хто 
де перебуває, які завдання виконує.
- Тобто, головна задача – обробляти дані і 
аналізувати їх?
- Так. Обхідники виявляють витоки газу, інші 
фахівці їх усувають по всій зоні діяльності і пода-
ють звіти. Ми узагальнюємо і робимо висновки 
щодо проблемних ділянок. 
- Для чого створено такий потужний аналі-
тичний центр?
- Для якісного планування роботи, розподілу 
коштів, зміни підходів у роботі.

Групи реагування
- Скільки людей працює в ЦДС?
- 12 осіб. Служба поєднує контроль автотран-
спорту, режимів та аварійних викликів, добо-
вого балансування. Заступник начальника 
координує дії підрозділів, наприклад, щодо 
логістики. Якщо транспорт зійшов із маршруту, 
відразу підключають керівників. Чотири диспет-
чери, які перейшли до нас із АДС, цілодобово 
приймають заявки на Службу 104, оперативно 
відправляють аварійні бригади. У їх компетен-
ції - контроль роботи ГРП: чи немає там аварій, 
який вхідний та вихідний тиск. Тобто - володі-
ють ситуацією в місті 24 години на добу. Група 
контролю автотехніки фіксує маршрути, місце 
знаходження машин, аварійних бригад, про-
грами «Газовий майстер», звіряє виконання з 
планами. За підсумками місяця, аналізує вико-
ристання транспорту, розподіл фахівців. Один 
із диспетчерів фіксує виконання робіт, причини, 
з яких вони не здійснені, додає в журнал поза-
планові виїзди. Група, що займається балан-
суванням газу, працює щодня без вихідних і 
святкових днів, слідкують за пультами, куди 
виведена система телеметрії. 
Нещодавно з’явилася фахівчиня, яка займаєть-
ся саме питанням балансу - розподілу пото-
ків газу. Існує низка газорозподільних станцій 
(ГРС), що подають газ в наші мережі. Ми робимо 
схеми потоків – до яких населених пунктів він 
транспортується, де стоять вузли обліку. Те, що 

виходить з ГРС, повинно співпадати з тим, що 
фіксується на лічильниках. Якщо виникає роз-
баланс, ми розуміємо, що або споживачі невір-
но передають показники, або є витоки газу. 
Відповідно слід усунути цю проблему, замінити 
регулятори, тощо.  

Скорочено витрати, зросла 
оперативність
- Працюючи з різними підрозділами, вам треба 
знати специфіку кожного із них?
- Можна стати обізнаним у кожній справі. 
Особисто я - вихідець із служби підземних 
газопроводів. З 2011 року працював слюсарем, 
потім перейшов на аварійно-відновлювальні 
роботи, а далі - в АДС. Доводилося виїжджа-
ти і на витоки, і на пориви газопроводу, на від-
ключення ГРП та ШРП. Був диспетчером, май-
стром, виконував обов’язки начальника АДС. 
Цю роботу знаю достеменно. Але деякі напрям-
ки, звісно, довелося вивчати. Крім того, коли в 
тебе 50 одиниць транспорту, це - інші масшта-
би. Необхідно розуміти, як його координувати.
- Що змінилося відтоді, коли почала працю-
вати ЦДС?
- Більш логічно будуються транспортні марш-
рути. Скорочено витрати пального, запчастин. 
Зросла оперативність та налагоджується чітка 
взаємодія служб, а значить - дисципліна і 
ефективність роботи. Наразі є повна картина, 
де і скільки людей працює над певним видом 
робіт –щохвилини. Змінилося розуміння сис-
теми роботи підприємства – наскільки пов’я-
зані ланки виробничих ланцюгів. Ми побачи-
ли можливість змінювати систему експлуатації 
газопроводів – якщо нині виявляють і усувають 
витоки різні фахівці, то можна це робити в один 
етап. Або ж, бачимо, що в населеному пункті 
багато витоків, то спрямовуємо на цю ділянку 
більше ресурсів, щоб усунути не окремі витоки, 
а проблему взагалі.

Рівень
- Які сильні сторони команди ви бачите?
- Ми стали розуміти, що слід відступати від 
своїх амбіцій, щоб працювати злагоджено, на 
результат. Висока кваліфікація наших фахівців 

Шановні колеги!
Дані стікаються на диспетчер-
ський пульт ЦДС: плани і звіти, 
місцезнаходження працівників, 
маршрути транспорту, схеми 
потоків газу, робота обладнання 
– щоденно 200 позицій за різ-
ними видами робіт Нам потріб-
но надати новий імпульс нашим 
колегам, які працюють у цьому 
важливому напрямку!
У нас повинна бути сформована, 
закладена та реалізована мета 
для Департаменту обслугову-
вання мереж та споруд  - най-
кращий, найсучасніший, найтех-
нологічніший підрозділ у регіоні 
(як мінімум). 
Досягнення цієї мети - наш внесок 
у майбутнє успішне функціону-
вання ПрАТ «Кременчукгаз».    
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Центрально-диспетчерська служба ПрАТ «Кременчукгаз» 
контролює практично всі виробничі процеси

Під контролем аналітиків ЦДС

– це факт. Про це свідчать дзвінки від 
вдячних споживачів за якісну й швидку 
роботу.
- Що буде після того, коли вам вдасть-
ся ідеально налагодити роботу газово-
го господарства?
- Відпаде потреба в нашій службі. Якщо 
кожен навчиться правильно виконува-
ти свою роботу, то необхідність її коор-
динувати зникне. Зараз розробляється 
геоінформаційна система (ГІС), яку ми 
вже тестуємо. Та її ще треба доповню-
вати. Наприклад, у Дніпрі, коли надхо-
дить заявка, то аварійка вже бачить на 
планшетах конкретне місце і всю історію 
адреси. Це і є ті таблиці, які ми зараз 
робимо, звіти. Поступово ми їх заванта-
жимо на нашу мапу, щоб фахівець, який 
прибуде за адресою, розумів: хто і коли 
там був, на що треба звернути увагу. 
- Як ви оцінюєте рівень розвитку ком-
панії?
- 2018 року я їздив на змагання газови-
ків у Чугуїв, то там було ясно, що ми на 
доволі високому рівні, а подекуди пере-
вершували колег з інших регіонів.
- А якщо конкретно говорити про вашу 
службу ЦДС?
- Наскільки я знаю, така структура ство-
рена лише в ПрАТ «Кременчукгаз». В 
Україні є АДС, що почасти виконують 
схожі функції. Але саме про таку службу 
мені невідомо. Це була ідея голови прав-
ління, і ми її зараз реалізовуємо.
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Футзал

У метрологів - нова установка 
для повірки лічильників
Сучасна лінія для повірки лічильників 
Темпо-3 МРД придбана в рамках інвестиційної 
програми 2020 року
У це приміщення мало в кого є допуск – в лабо-
раторії ПрАТ «Кременчукгаз» підтримується 
відповідна температура і панує тиша. Еталони 
на повірочних стендах раз на рік офіційно 
повіряють і калібрують співробітники науково-
го метрологічного центру. 
Рівно рік, як наші метрологи переїхали у онов-
лене приміщення. І ось – знову «обновочка»! 
Лінія для повірки побутових лічильників, що 
збільшила потужність лабораторії та пришвид-
шила її роботу.
Начальник лабораторії Технічного управління 
ПрАТ «Кременчукгаз» Вадим Романчук розпо-
вів про зміни в роботі із появою нового устат-
кування. 
Він каже, що раніше в експлуатації лабораторії 
було три установки з повірки газових лічиль-
ників. Одна - з повірки промислових приладів 
обліку і дві - з повірки побутових лічильників. 
Нову лінію для повірки лічильників вітчизня-
ного виробництва ПрАТ «Кременчукгаз» при-
дбало за 824 тис грн. в рамках інвестиційної 
програми 2020 року. А одну із колишніх уста-
новок залишили в резерві.
«Лінія, яку нам змонтували, - досконаліша, 
ніж попередні, - пояснює Вадим Михайлович. 
– Працівник лабораторії забиває показники, 
натискає кнопку і весь подальший процес кон-
тролюється автоматично.
Збільшилася потужність лабораторії. На 
старих установках ми могли за один раз одно-
часно повіряти 6 лічильників. Нова дає можли-
вість повіряти 10. Крім того, програма на цій 
лінії адаптована до нових стандартів, які вво-
дяться цього року в Україні.
Під час виготовлення установки ми вноси-
ли свої пропозиції виробнику. Завдяки цьому 

ми можемо перевіряти до 6 роторних лічиль-
ників, тоді як раніше була можливість тільки 
для одного. Тим часом, електронні лічильники 
останнім часом зустрічаються все частіше.
У 1,5 рази збільшилась кількість приладів 
обліку, які ми встигаємо повіряти: 64 лічиль-
ники замість 48. Надалі планується збільши-
ти обсяг робіт. З огляду на це буде задіяна й 
колишня установка, що зараз у резерві. Це 
дасть можливість повіряти 96 лічильників на 
день».
Нагадаємо, що повіряють прилади обліку для 
того, щоб перевірити, чи правильно він рахує. 
Повірка побутових лічильників газу про-
ходить раз на 8 років, згідно з Законом про 
метрологію.
Споживачу телефонують з «Кременчукгазу» і 
попереджають про день, коли приїде бригада 
для демонтажу лічильника газу на повірку.
Бригада з’являлася як мінімум двічі, щоб зняти 
і поставити. Вже більше року споживачам 

ставлять прилади обліку із обмінного фонду. 
Тобто за адресою виїжджають один раз. 
Далі той лічильник, який зняли, везуть на 
повірку в лабораторію. Там його приймають, 
візуально перевіривши на ушкодження та 
втручання. Потім він вноситься в список і від-
правляється на склад. Або відбраковується. 
Таких приладів близько 10-15%. Щомісяця 
лабораторія компанії повіряє близько 800 
лічильників. Але ця цифра може коливатися – 
залежно від його виду, року випуску й інших 
факторів.
Коли дійде черга, лічильник помиють, підготу-
ють і поставлять на повірку. Після цього його 
обклеять захисними стрічками. Простіше 
кажучи, пломбами. Вони запобігають сто-
ронньому втручанню. Після цього повіре-
ний лічильник відправлять в обмінний фонд. 
Звідти його спрямують черговому споживачу. 
Слід зазначити, що раніше ця черга затягу-
валася до тижня-півтора. Зараз же вистачає 
1-2 дні. Тобто швидкість процесу збільшила-
ся – практично всі прилади, які потрапляють в 
лабораторію, одразу ж проходять повірку.

Метролог демонструє датчики в середині шафи. Пояснює, що 
співробітники всі показники бачать на моніторі. Програма 
обчислює показники і видає кінцевий результат. 

Завершено ігри IV-ї ліги в Чемпіонаті 
Кременчука за участі футбольної 
команди ПрАТ «Кременчукгаз». Про 
те, як він проходив, розповів напад-
ник нашої команди 19-річний Ілля 
АРІШІН, який працює слюсарем кон-
трольно-вимірювальних приладів і 
автоматики Технічного управління 
компанії.
Зазначимо, що ПрАТ «Кременчукгаз» 
вперше бере участь у міських зма-
ганнях із футзалу. Вони проходили в 
закритому спорткомплексі «Граніт». 
Незважаючи на відсутність підтрим-
ки вболівальників на трибунах, через 
суворий карантин, команда протягом 

усіх змагань ішла на другому місці. 
Однак у кінці, за словами Іллі, три-
мати темп хлопцям завадили травми. 
Загалом легких зустрічей не було – 
щоразу гравців доля перевіряла на 
витривалість та технічність. 28 берез-
ня зіграна остання гра Чемпіонату 
на мажорній ноті – з рахунком 5:4 
(виграли у «Патрульної поліції»).
Врешті маємо реальний результат – 
впевнене четверте місце серед 10-ти 
команд IV-ї ліги!
Гравці ПрАТ «Кременчукгаз» споді-
ваються на участь у майбутніх місь-
ких змаганнях просто неба.

Команда ПрАТ «Кременчукгаз» 
завершила Чемпіонат

Ілля АРІШІН грає з 13 
років. Його перший 
тренер – це його батько. 
Його кумир – Леонель 
Мессі. В нинішньому 
Чемпіонаті АРІШІН забив 
33 м’яча у 18-ти іграх 
(до номінації «Кращий 
бомбардир» йому 
забракло зовсім трохи).

Завдяки сучасній установці вдалося розвантажити склад

Млинецевий казус

В «ГаЗЗеті» №3 допущено техніч-
ну помилку в рецепті: замість «0,5 л 
молока» слід читати «1 л молока». За 
словами авторки рецепту, у першому 
випадку вийдуть не млинці, а оладки : )
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«Аксакал»
На Семенівській дільниці
ПрАТ «Кременчукгаз» працює 
один із «піонерів» газифікації

Слюсар ГРП та ШРП 
Володимир ПИЛИПЕНКО 
працює найдовше з усього 
колективу Семенівської діль-
ниці ПрАТ «Кременчукгаз». 
Людина росте разом із під-
приємством, щоразу освоюю-
чи нове у своїй роботі. Восени 
він відзначатиме свій шостий 
ювілей. Майже 30 років 
свого життя цей досвідчений 
фахівець ретельно переві-
ряє, налагоджує та ремонтує 
газове обладнання по всьому 
району, аби воно було справ-
не, а людям щоб жилося спо-
кійно і комфортно. Про те, 
як це він робить, ми розпи-
тали у самого Володимира 
Петровича та в його майстра 
Олександра ЖИРНОВА.
- Як ви потрапили в газове 
господарство?
- Це був 1992-й рік. В ком-
бінаті комунальних підпри-
ємств, де я трудився, зарплату 
не платили. А сусід працював 
у газовому господарстві і під-
казав мені, що є така робота. 
Пішов я до начальника, а 
він каже: «Якщо бажання є, 
проходь медогляд і їдь до 
Кременчука у відділ кадрів 
оформляйся на Семенівську 
дільницю». Так і влаштувався 
та й досі працюю.
Тоді ще тільки починалася 
газифікація. 1991 року перші 
будинки підключили - кілька 
двоповерхових будинків і 2 

ГРП. Загалом же був тільки 
скраплений газ. Можна ска-
зати, що я був першим слю-
сарем на природному газі, 
переді мною тільки один 
чоловік трохи попрацював.
- Яка тоді обстановка була - 
пригадуєте?
- Ми потрапили в еру гази-
фікації. Було багато роботи, 
приїжджали врізчики з 
«Кременчукгазу». Було таке 
що, під Новий рік три вулиці 
підключали. Зима-свята… А 
у нас 2 місяці робота кипіла! 
Не лише в Семенівці а й в 
селах - Вереміївка, Веселий 
Поділ, Паніванівка - двір за 
двором. Працівників було 
мало. Обхідників узагалі не 
було. Нас 2 слюсарі - і на 
скрапленому газі, і на пусках. 
Аварійники ще були. А так 
ми обслуговували 7 групових 

установок скрапленого газу 
по району. Все ж було комбі-
новано.
- Які зміни сталися за час, 
відколи ви працюєте? 
Кардинально все змінилося, 
навіть не зрівняти з тим, що 
було 30 років тому. Зараз 
маємо сучане обладнання, 
яке краще працює, телеме-
трію поставили. По всій діль-
ниці додалися приміщення, 
зокрема абонентський відділ, 
людям зручніше стало кон-
сультуватися по місцю, ава-
рійка перемістилася. Будівлі 
облаштовують та ремонту-
ють.
- Розкажіть про ваш колек-
тив.
Хороші люди зі мною працю-
ють. Співробітники міняються, 
але всі хлопці працьовиті. Є ще 
такий колега як я – Григорій 
ОЛЕКСЕНКО. Щоправда він 
ненадовго звільнився, а потім 
повернувся вже АДС. Тепер 
трудимося разом.
- Кажуть, що і ваш син також 
- газовик?
Та правду кажуть. Андрій зі 
мною працює. Сьогодні він 
відзначає 39 років (розмова 
записана 11 березня 2021 
року – прим. ред.). Починав 
так, як і я -слюсарем ГРП. 
Потім був майстром служби 
природного газу, в його під-
порядкуванні були слюсарі 
ГРП і ШРП, «підземники» і 
слюсарі внутрішньобудин-
кових газопроводів. З 2016 
року він - майстер Аварійно-
диспетчерської служби.
- Володимире Петровичу, 
найкращі побажання вам, як 
голові династії, благополуч-
чя та безаварійної роботи на 
благо людям! 

Володимир ПИЛИПЕНКО

У будь-яку погоду тримати руку на 
пульсі газопроводу

«Завдяки цій людині 
газове обладнання на 
Семенівській дільниці 
справно працює десятки 
років!» 
« В о л о д и м и р 
Петрович, можна 
сказати, справжній 
«аксакал». Ось я 18 
років працюю, а він 
уже давно до мене 
прийшов. У нас на 
дільниці 12 ГРП 
( газорегуляторних 
пунктів) та 30 ШРП 
(шафних регуляторних пунктів). Він 
займається технічним обслуговуванням 
та регулюванням обладнання, технічним 
оглядом, поточним ремонтом. Виконує 
обов’язки бригадира. Від початку пра-
цював майстром на Семенівській діль-
ниці скрапленого газу. І зараз підміняє 
мене як майстра.
Щодня отримує наряд згідно з графі-
ком, виїжджає з напарником та слюса-
рями на об’єкт в Семенівці чи по селах 
району. Якщо поточний ремонт, то в 
його обов’язки входить ревізія запірної 
арматури на витік газу і забруднення, 
повертання маховика, ревізія регулято-
ра тиску, опалювального приладу тощо. 
Володимир Петрович - дуже відпові-
дальний чоловік. Він досконало знає 
газове обладнання і зможе його від-
ремонтувати, що б там не трапилося. 
Колись на дільниці в Горішніх Плавнях 
не було фахівця, то довірили саме йому 
- відправили у відрядження, поки не 
знайшли спеціаліста. 
Хочу сказати, що Володимир Петрович 
- добра людина, ввічлива й скром-
на. Він завжди вислухає, порадить 
по роботі, підкаже як краще зробити. 
Цікавиться та вболіває за наших футбо-
лістів. Чоловік він дружній у колективі, з 
гумором. Завжди привітає, як у когось 
День народження. А квіти дівчатам на 8 
Березня виключно з ним закуповуємо. 
Одне можу сказати точно: завдя-
ки цій людині газове обладнання на 
Семенівській дільниці справно працює 
десятки років».

Майстер Семенівської дільниці 
ПрАТ «Кременчукгаз»  Олександр ЖИРНОВ

Олександр ЖИРНОВ

Кожен із співробітників ПрАТ «Кременчукгаз» - особли-
ва людина. Давайте ближче знайомитися одне з одним, 
дізнаватися цікавинки та навчатися корисного.

Щоденна робота разом з колегами 
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Вітаємо ювіляра квітня 2021 року – це слюсар 
Семенівської аварійно-диспетчерської служби  
ПрАТ «Кременчукгаз» Сергій Стеценко!

Наші ювіляри

Сто кубів газу в подарунок 
до Дня народження 
ПрАТ «Кременчукгаз»

Сергій Іванович гарний фахівець у своїй справі. Про 
це люди кажуть – споживачі, яких він обслуговує. 
На роботі він дуже відповідальний. На цьогорічних 
тренувальних заняттях показав гарні результати.
Цінуємо його і за людські якості - за ввічливість та 
доброзичливість.
Знаємо, що розводить голубів – великий прихиль-
ник цих птахів. Люди жартують, що він корову може 

продати за пару голубів!
Сергію Івановичу, колектив вітає вас із Днем народ-
ження! 
Бажаємо позитиву, здоров'я, добра, близьких 
людей поруч, благополуччя та достатку! Щасти! З 
ювілеєм!»

Від імені колективу майстер ПрАТ «Кременчукгаз» 
Юрій СИКОРЕНКО

Виповнилося 57 років відтоді, як 
засноване газове господарство 
в Кременчуці – сьогодні це ПрАТ 
«Кременчукгаз». Вітання цього разу 
ми приймали публічно, оголосивши у 
соцмережі розіграш 100 кубометрів 
газу. Надалі залишаємося зі спожива-
чами на зв’язку, готові консультувати 
й надавати послуги. Ми впевнені, що 
споживачі мусять бути обізнаними 
щодо діяльності підприємства, яке 
надає такі важливі послуги – люди 
мають розуміти, як працює система, 
куди саме вкладаються кошти, які 
вони сплачують. Взаємозв’язок між 
споживачами та компанією є запо-
рукою вдосконалення сервісів ком-
панії, розвитку економіки загалом, 
зростання добробуту кожного спо-
живача.
Маємо на меті й надалі заохочувати 
споживачів, які цікавляться нашою 
діяльністю, допомагають розвитку 
газового господарства регіону, його 
чіткій роботі.

Попри те, що вже 57 років наша ком-
панія залишається поруч із спожива-
чами природного газу, за останній рік 
колектив здійснив справжній прорив 
у майбутнє, освоївши інвестиційний 
план у 38 млн грн, що приблизно у 
15 разів більше, ніж позаминулого 
року. Це - реконструйовані промис-
лові й адміністративні споруди, нові 
машини й інструменти, впроваджен-
ня зручних сервісів, вдосконалення 
обліку газу, мільйонні податки, внесок 
у розвиток інфраструктури населе-
них пунктів, які обслуговуємо. Наш 
минулий рік це ще й благодійність, 
навчання, тренування, цілодобова 
варта Служби «104». Корпоративна 
політика підприємства спрямована 
на виконання головної функції - без-
печне та безперебійне постачання 
природного газу. І якщо раніше ми 
накопичували досвід, то зараз пере-
усвідомлюємо його і прагнемо стати 
найтехнологічнішим підрозділом у 
регіоні!

kgaz.com.ua

Голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан ОКСЕНЕНКО вручив  переможниці 
розіграшу - Kvasolka Alona – «Сертифікат на 100 м3 газу», які можна отримати через 
відповідного постачальника, а особисто від себе подарував цінну книгу «Кременчук. 
Улюблене місто».

Понад півсотні коментарів у соцмережах – це приємний подарунок і позитив, ми його прийняли! Позитивний відгук у соцмережі від володарки призових 100 м3 газу 

1 квітня компанії виповнилося 57 років 


