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Підрозділ, що обліковує спожи-
тий газ, це - справжня бойова 
одиниця ПрАТ «Кременчукгаз». 
Адже в ньому є групи, завдання 
яких нагадують розвідку, наступ і 
навіть свого роду трибунал. І все ж, 
головна задача – зібрати й переда-
ти точну інформацію для звітності 
підприємства. Про те, як здійсню-
ється робота Департаменту ОПГ, 
розповідає його очільниця Олена 
БРУТОВА.
- Олено Василівно, яким чином 
показники лічильників газу 
потрапляють до постачальника, а 
потім – у наші платіжки?
- Після того, як споживачі пере-
дали свої щомісячні показники, 
фахівці Департаменту передають 
обсяги розподіленого спожито-
го природного газу по кожному 
споживачу через інформаційну 
платформу «Укртрансгазу» всім 
українським постачальникам. Дані 
викладаються щомісяця до 8-го 
числа включно. Кожен постачаль-
ник (а їх понад 50!) заходить зі 
свого боку на інформаційну плат-
форму і бачить обсяги природно-
го газу кожного споживача, з яким 
підписана заява-приєднання до 
умов договору постачання при-
родного газу. Після цього кожен 
із постачальників готує рахунки 
на оплату для споживачів – люди 
отримують в електронному або 
друкованому вигляді. 
- Розкажіть, яка численність 
вашого колективу та які задачі 
він виконує?
- Наш Департамент нараховує 
145 осіб. Основною задачею є 
облік спожитого/розподіленого 
природного газу по всіх катего-
ріях споживачів у зоні обслуго-
вування ПрАТ «Кременчукгаз»; 
контроль за безперебійним поста-
чанням газу споживачам; підпи-
сання заяв-приєднання до умов 
договору на розподіл природного 
газу з усіма категоріями спожива-
чів зони обслуговування; контроль 
своєчасної оплати послуги розпо-
ділу; метрологічне забезпечення; 
електронна взаємодія та докумен-

тообіг з Оператором ГТС та 
замовниками послуг тран-
спортування газу; припи-
нення/обмеження розподілу 
споживачам, що порушують 
договірні умови й нараху-
вання їм штрафів. Це також 
робота із онлайн-сервісами.
- «Жіночий батальйон» 
обхідниць є найчисленні-
шим?
- До групи контролерів газо-
вого господарства входить 
71 працівниця. Дівчата про-
ходять кілометри вулиць 
населених пунктів у зоні 
обслуговування підприємства, 

відвідуючи щоденно сотні будин-
ків та садиб. Всього це понад 141 
тисяча споживачів! Вони знімають 
показники індивідуальних лічиль-
ників газу, інвентаризують домо-
володіння, доставляють рахунки 
й повідомлення, перевіряють від-
ключені від газу об'єкти або ті, де 
фіксуються занижені обсяги спо-
живання газу.
- Наскільки пов’язані функції 
таких різних груп вашого підроз-
ділу?
- Робота Департаменту можлива 
виключно лише за умови взаємо-
дії між фахівцями. Хтось є мобіль-
ним та обстежує об’єкти, фіксує 

порушення чи є несанкціоновані 
втручання, слідкує за приладами, 
усуває витоки газу; хтось тримає 
руку на пульсі оперативної інфор-
мації; хтось задіяний у ланцюж-
ку повірки лічильників, а хтось 
володіє масштабною базою даних 
та вносить в неї зміни, формує 
баланс, звіряє дані, проводить 
нарахування; врешті – листуєть-
ся зі споживачами чи спілкується 
телефоном. 

Ми повинні знати всі дані: стан 
особового рахунку, адресу, влас-
ника домоволодіння, тип будів-
лі, кількість мешканців, наявність 
пільг, опалювальну площу, наяв-
ність газового обладнання, тощо. 
Нагадаю, що їх понад 141 тисяча 
– це лише побутові споживачі. А 
ми обслуговуємо ще й теплоге-
неруючі, гірничо-збагачувальні, 
автомобільні, кондитерські, агро-
промислові та інші підприємства, 
соціальні, бюджетні, релігійні 
установи, поліцію та мерію – сотні 
організацій.

Коли інформація надхо-
дить до якоїсь із груп, відра-
зу використовується один 
із алгоритмів співпраці між 
фахівцями. Інженер повинен 
розуміти роботу слюсаря, 
контролера, схеми газифіка-
ції та повинен знати законо-
давство і всі ризики, пов’яза-
ні з небезпекою аварійних 
ситуацій. Але ж так само 
мусить бути обізнаним у цих 
речах і сам слюсар, майстер, 
бригадир. Для того, щоб 
завдання виконувалося чітко 
і вчасно.
- Ваші фахівці складають 
звіти та проводять аналізи 

даних. Де використовують цю 
інформацію?
- Насамперед для формування 
балансу природного газу. Для 
ефективного планування й розпо-
ділу ресурсів та оптимізації вироб-
ництва, і звісно, для прогнозуван-
ня обсягів та робіт. А загалом, для 
того, щоб підприємство працюва-
ло успішно, щоб наші споживачі 
були задоволені обслуговуванням!
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Олена БРУТОВА

"Штаб" у кабінеті заступниці начальника ДОПГ Світлани 
СКРИПНИЧЕНКО

Департамент обліку газу - багатофункціональний 
підрозділ, що виконує стратегічні задачі

Бойова одиниця 
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Родини, де живуть діти з інвалідні-
стю, потребують підтримки!
Життя звело нас із мамами дітей з інвалідні-
стю. Вони об’єдналися в громадську організа-
цію - Кременчуцьке міське товариство людей 
з інвалідністю «СОІУ». Організації 28 років. 
Якщо раніше діти із вадами вели себе тихо й 
сором’язливо, то останні років пять вони від-
крилися суспільству.
І, на наше переконання, 
вони це роблять завдя-
ки мамам – неймовірним 
жінкам із великим добрим 
серцем. Все життя цих 
родин нагадує карантин. Бо 
щодня для них діють обме-
ження – синдроми, хвороби, 
ускладнення, матеріальні і 
фізичні проблеми. І щодня 
вони їх мусять долати. Вони не скаржаться і 
не комплексують, а приймають життя таким, 
яке воно є. І діють: звертаються, пишуть, 
телефонують, просять, вимагають. Та голов-
не – ніколи не залишають своїх дітей!

День захисту дітей - це ще й 
Всесвітній день батьків
Починаючи з 2013 року Всесвітній день 
батьків відзначається у той же день, що й 
Міжнародний день захисту дітей – 1 червня. 
Для Кременчуцького міського товариства 
людей з інвалідністю «СОІУ» група компа-
ній «Кременчукгаз» ТОВ КГ_Груп 25 травня 
2021 року влаштувала благодійний захід. 

Дітям та їх супроводу влаштували прогулянку 
Дніпром на катері. Двох діток-колясочників 
доставили з Молодіжного на узбережжя на 
мікроавтобусі. Кожному із 44 учасників заходу 
вручили солодощі, набір посуду та брендова-
ні чашки в пакетах КГ_Груп. Діти бавилися 
мильними бульбашками, фотографувалися з 
казковими героями, грали й танцювали.
І, звісно ж, подорожували цілу годину 
річкою, споглядаючи ясне небо з білосніж-
ними хмаринками, мальовничі береги, зграї 
диких качок і чайок над головами, пропли-
вали під Крюківським мостом та плавнями 
між островів.

Важливі потреби
Мами, сім’ї яких потрапи-
ли у складні життєві умови 

(разом з дітьми з інвалідністю), розповіли 
на брифінгу місцевому ТБ та пресі про своє 
сьогодення, проблеми, наміри і плани, яким 
необхідна підтримка. 
Як зазначила голова ГО Катерина Кунавіна, 
мрією всього їхнього життя є Центр денного 
перебування дітей і людей, старших 18 років 
(з інвалідністю), де мама могла би залишити 
дитину на 2 години або на пів дня, щоб схо-
дити до лікаря, в соцустанову, просто прогу-
лятися чи виспатися.
Хотілося б побачити в Кременчуці майданчик 
для дітей з особливими потребами, гуртки чи 
секції - щоб діти різних нозологій могли весело 
проводити час, щоб разом зі здоровими дітьми 
грали і відпочивали. Таким чином процес соці-
алізації проходив би природньо, а суспільство 
навчилося б приймати таких дітей. 
На свої заходи такі родини обов’язково 
беруть ще братів чи сестер хворої дитини. 
Слід зазначити, коли народжується дитина 
з особливими потребами, то вся сім'я залу-
чена до процесу її догляду й реабілітації. 
Відповідно, ці діти можуть мати багато про-
блем і комплексів.

«Якщо вам дали лимон, зробіть із 
нього лимонад!»
Вони не впадають у відчай і підтримують 
одне одного. Найголовнішим своїм досяг-
ненням команда цих мам вважає готовність 
невербальних дітей із радісним настроєм 
іти в суспільство. В них є прийняття, їхні діти 
беруть участь в сценках, записі відео. Під час 
пандемії свої роботи вони відправляли на 
онлайн-фестивалі та отримували за це гра-
моти й подарунки. Діти беруть участь в спар-
такіадах, грають в шашки, кеглі, дартс, бочу. 
Вони читають вірші, малюють, танцюють. 
Вони вміють дружити і радіти життю!
Адміністрація КГ_Груп вдячна за довіру 
Кременчуцькому міському товариству людей 
з інвалідністю «СОІУ» та має 
намір продовжувати співп-
рацю з цією організацією, 
підтримуючи добрі починан-
ня людей сильної волі. 

Все життя – в карантині
Для дітей з інвалідністю та їх мам і тат група компаній «Кременчукгаз» 
влаштувала свято

Життєві історії, 
що вражають 

Катерина Кунавіна, голова 
громадської організації, 
одна виховує двох дітей. 
Одному з хлопчиків восени 
2020 року знадобилася 
операція на серці вартістю 
1,8 млн грн., яку можуть 
робити тільки в Ізраїлі. 
Люди зібрали гуртом ці 
кошти для Катерини! Вона 
поїхала за кордон і вряту-
вала сина! 

Ольга Лобанцова, активіст-
ка, мама 30-річної Оксани, 
розвиток якої застряг на 
рівні трьох років. Інтелігент-
на й активна, вона ніколи не 
залишає свою дитину, але 
завжди встигає потурбу-
ватися про те, щоб усі діти 
були забезпечені матері-
ально, а сама громадська 
організація – фінансово.

Олена Пивовар, мама так 
званих «кришталевих» ді-
тей, які за своє життя отри-
мали понад 400 переломів. 
Доньки вже немає. Є син. 
Вважає, що через нерви 
сама захворіла і врешті їй із 
пенсією у 2 тисячі довелося 
міняти тазостегновий суг-
лоб вартістю понад 100 тис 
грн. Кошти зібрали і проо-
перували. Олена успішно 
реабілітується. Створила в 
громадській організації жі-
ночий клуб «Перлина» - від 
депресій і решти душевних 
проблем.

Жанетта Сімонян, спортс-
менка! Активістка! Має інва-
лідність. Колись приїхала з 
далекої Вірменії до Кас’яна 
із батьками, щоб виправити 
свою недугу – виявилося 
пізно… Так і залишилася 
тут. Прославляє Україну на 
міжнародних змаганнях, 
пече пахлаву, тістечка й 
торти, не дає нікому суму-
вати. Одна виховує здорову 
11-річну доньку.

Кременчуцьке міське товариство людей з інвалідністю «СОІУ» створене 
1993 року. Нараховує 160 членів (45 дітей: 9 з аутизмом, 8 з вадами слу-
ху, 8 з ДЦП, 3 із синдромом Дауна, 3 із вадами серця, решта – генетичні 
та орфанні захворювання, онкологія, загальні захворювання).
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«Дякувати голові правління Богдану Оксененку, на території 
з’явилися магнолії «Суланжа» і «Сьюзан» - всі милуються, як 
розкішно вони цвітуть!»

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

Зелена будівельниця
Містяни знають і 
люблять дбайливо 
облаштовані куточки 
біля кав’ярень мережі 
KOFAN в Кременчуці, 
де на деревах розві-
шані казкові шпаківні. 
Можете собі уявити 
- вони виготовлені 
руками працівниці 
ПрАТ «Кременчукгаз» 
Наталі Тесленко! Тепер ландшафтний 
дизайн став її основною роботою.

«Моє захоплення рослинами - не на 
пустому місці, - розповідає Наталя. 

- За освітою я - біолог зі спеціаліза-
цією «Зелене будівництво». 8 років, 
по закінченню Дніпропетровського 
універу, працювала в Сумах у рад-
госпі квітково-декоративних куль-
тур. Багато чому там навчилася. Та 

пройшов час, і я зрозуміла, що цьому 
можна вчитися безкінечно, із огляду 

на нові тенденції в ландшафтному 
дизайні. Хтось любить прямі форми 
та прості рослини, а хтось – англій-

ські сади, де багато троянд та квітів…
Рослинами можна створити настрій, 

а можна його зіпсувати. Чому кре-
менчужани люблять гуляти в сквері 
Бабаєва? Бо там яскраві фарби, різ-

номанітні рослини. До знайомих нам 
із дитинства тамариксів та плакучих 

шовковиць додалися сакури, бордюри 
з яскравих однорічників. Туди вкладе-
но турботу градоначальників, любов і 

труд озеленювачів, кошти громади…
Вже й біля житлових будинків поміт-

ні вдалі композиції – наприклад, на 
Автокразівському бульварі перехожі 

милуються магноліями, ялівцем, стри-
женим тисом, яскравими спіреями. 

На приватній ділянці навпроти люди 
висадили бузок «Карамель» з незви-

чайним квітом. Біля магазину «Гарди» 
- улюблена містянами локація із 

сакурами. Там зацвів і багряник – три 
плакучих форми. 

Все це - місця для того, щоб відволік-
тися від думок, споглядаючи росли-

ни. Люди гуляють, сидять, милуються, 
фотографуються, отримують заряд 

від краси. На мою думку, таких місць 
повинно ставати більше».

Бджола
Озеленювачка Наталя Тесленко взялася створити 
квітковий рай на території ПрАТ «Кременчукгаз»

За плечима Наталі Тесленко – 15 років роботи обхідницею газових ме-
реж. Та жодного дня вона не втрачала, щоб не поцікавитися чимось но-
вим у світі рослин. Віднедавна Наталя займається зеленим господарством 
у ПрАТ «Кременчукгаз» – наче бджола снує від квітки до кущика, вкладає 
знання і сили в створення позитивного настрою колегам та відвідувачам.

Впорядкувати «дендроспадщину»!
- Як ви збираєтеся втілювати ландшафтну ідею 
на нашому підприємстві?
-Біля адмінбудівлі вздовж скверу є відстань у 2-4 
хвилини пішки від вулиці. Її можна прикрасити 
рослинами так, щоб люди йшли і також милува-
лися. З іншого боку, біля Центру обслуговування 
споживачів, також достатньо 
місця для творчості. Спочатку 
здалося, що біля входу можна 
було би посадити троянди. 
Але потім я побачила при-
клад композиції, що ідеально 
пасуватиме такій установі – 
круглі самшитові топіари на 
газоні!
- А злакові – міскантуси, пін-
несетуми? Їх активно висад-
жують в Європі і застосову-
ють наші міські озеленювачі.
- Справа у тому, що наша 
організація - серйозна, і 
ландшафтне оформлення 
мусить бути відповідне. Стиль 
романтичного англійського 
саду підійде іншому об’єк-
ту. Тут мають бути яскраві й 
цікаві композиції, але доволі 
витримані. Люди приходять 
до нас вирішувати офіційні 
питання, отож і середови-
ще, як на мене, повинне бути 
відповідного стилю. Щодо 

видів, то можна буде пофантазувати зі спіреєю 
чи бирючиною. Але наразі моє завдання - впо-
рядкувати те, що є.
- Як давно ви працюєте на нашому підприєм-
стві?
- У газовому господарстві я 15 років. Працювала 
слюсаркою. 

- Що дісталося вам «у спад-
щину»?
- Тут покладено початок зеле-
ному господарству. Вздовж 
тротуару – композиція із бар-
барисів, ялівцю і двох видів 
туй. Тепер там є ще й спіреї. 
Біля абонентського відді-
лу та біля АДС висаджені 
троянди. Колеги старають-
ся, прикрашають територію. 
Однак необхідний ретельний 
догляд, підживлення, і компо-
зиция має бути завершеною. 
Тож біля троянд з’явилися 
«компаньйони» – лаванда, 
шавлія, котовник, чистець. 
Крім власного досвіду, мені 
стали в нагоді спостережен-
ня – працюючи обхідницею, 
я бачила безліч садиб спожи-
вачів.  
Дещо встигла запровадити й 
у нашому маленькому зеле-
ному господарстві. 

Вічне мистецтво
- Яке буде озеленення біля 
наших виробничих майсте-
рень, навісів для транспорту?
- Почекаємо закінчення рекон-
струкції споруд. Вважаю, що там 
буде місце плетистим рослинам, 
можливо, гортензії. І обов’язково 
там будуть казкові шпаківні! Чи 
будиночки для горобців. Адже в 
майстернях багато пташок. 
- Такі шпаківні, як біля 
KOFAN’а?!
- Так. Ті шпаківні на чоти-
рьох локаціях біля KOFAN’а 
- мої роботи. Хочу оздоби-
ти ними і сквер біля ПрАТ 
«Кременчукгаз». 
- Який секрет ландшафтного 
дизайнера?

- Це мистецтво - вічне. Треба 
знати, розуміти і відчувати 
рослини – в який час і в яких 
умовах вони цвітуть. Такі 
знання необхідні для проєкту-
вання міксбордера, що протя-
гом року безперервно змінює 
кольори та дивує красою, 
вражає і радує. 
- Дайте пораду нашим коле-
гам та колежанкам, які захо-
плюються садівництвом і квіт-
никарством. Що головне у цій 
справі?
- Лише рослини, які ви любите, 
за які доглядаєте, яким приділя-
єте час, відплатять вам вдячні-
стю. Турбуйтесь за тим, що у вас 
є. Магнолія - це прекрасно. Але 
не обов’язково її мати в себе на 
присадибні ділянці. Ми захо-

плюємося рідкісними видами, а 
потім засмучуємося, якщо вони 
хворіють чи гинуть.
Тим часом улюбленицею може 
бути троянда, вирощена із 
живця чи врешті-решт полу-
ниця, вирощена в горщику. На 
любов будь яка рослина відпо-
вість взаємністю.
- Розкажіть про свою родину.
- Моєму сину Арсенію 20 років. 
Він студент. Змалку допома-
гав мені доглядати за рослина-
ми. Ось і в ці хвилини, коли ми 
розмовляємо, він десь гайнув 
стригти дерева! 
Чекаємо, Наталю, квітникар-
ських шедеврів, бажаємо, щоб 
вас і надалі радував дивовиж-
ний світ улюблених рослин!  
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Валентина 
СЕРБІНА, слюсарка 
ДОГРМ та С ПрАТ 
«Кременчукгаз»

Володимир СТЕЦЕНКО, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 
групи обслуговування ГРП (газорегуляторних пунктів) та ШРП (шафових 

газорегулюючих пунктів) ДОГРМ та С ПрАТ «Кременчукгаз»

«В нашій бригаді Володя - 
від самого початку, щойно  
прийшов на підприємство. 
Хороший чоловік, сім’янин, 
найкращий товариш. Надійна 
та чуйна людина. Дуже чесний 
– від нього почуєш тільки правду! Цей чоловік дуже праце-
любний. Та разом з тим - швидкий і спритний! І на роботі 
встигає впоратися, і вдома, ще й в селі рідним допомагає.
Він веселий і дотепний товариш, музику любить, сумувати не 
дає і на місці не сидить.
Приклад для нас всіх, а особливо для молоді!»

(З найкращими побажаннями - бригадир Юрій Гноєвий)

«Володимир Стеценко працює в нашому газовому господарстві з березня 
2003 року. 
За посадою він  – слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування групи 
обслуговування ГРП (газорегуляторних пунктів) та ШРП (шафових газорегулю-
ючих пунктів) Департаменту обслуговування газорозподільних мереж та споруд. 
А за характером – «трудоголік»! Любить порядок, до виконання будь-якого 
завдання ставиться ретельно.
Свого часу пішов служити добровольцем в АТО. Отримав поранення, підлікувався, 
одужав та повернувся до мирної професії газовика.
Знаємо, що піклується про родину, має дружину, доньку та онучок-близнючок, 
яких часто навіщає.
Поважаємо! Вітаємо! Зичимо всього найкращого!»

(Від імені колективу – Галина Ковнер)

Петро СЬОКАЛО, слюсар Аварійно-
диспетчерської служби ПрАТ 
«Кременчукгаз»

«Є ювілеї і свята різні,
Та все ж одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, не малий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе від нині
Багато щастя і добра!»

(Колектив АДС)

«Валя прийшла на підприємство молоденькою стрункою дівчи-
ною 1986 року та присвятила йому 35 років свого життя. Вона 
надзвичайно красива, чуйна, доброзичлива й працелюбна. Така 
дисциплінована й сумлінна людина вміє організувати роботу та 
домогтися хороших результатів. 
Відмінне почуття гумору дає їй змогу виявляти творчу іні-
ціативу у вирішенні виробничих завдань та брати активну 
участь в житті колективу. 
Валентина Іванівна щедро передає досвід молодим праців-
никам. Гарна господиня, любить квіти і домашніх тварин. 
Вітаємо з ювілеєм нашу Валю!

Троянди у рясній росі, 
Палкого сонця поцілунок.
Весну у всій своїй красі
Прийми, як щедрий подарунок!

«Валентина Іванівна - наша бригадирка. За роки 
бездоганної роботи їй присвоєне почесне звання 
«Ветеран праці». Вона неймовірна жінка і прекрас-
на фахівчиня. Дякувати долі, що наша колега така 
струнка і вродлива, незважаючи на шляхетний вік! 
Це – всім нам приклад і стимул в житті. Вона гарна 
господиня, улюблена мама, дбайлива дружина. 
60-річчя – грандіозне свято! Отож вітаємо з юві-
леєм! 
Хай здоров'я не підводить, а настрій завжди зали-
шається прекрасним! Приємних душевних хви-
лювань, довгоочікуваних зустрічей і достойного 
відпочинку! Отримуйте задоволення від кожного 
дня. Зичимо здоров'я тіла, молодості душі, блиску 
очам, шановна наша Валентина Іванівна!
(Від імені бригади - майстриня дільниці Олена Безугла) 

Ірина ЖУРАВЕЛЬ, операторка з 
розрахунків за використаний газ Групи  

розрахунків за газорозподіл Відділу 
обліку природного газу та формування 

балансу Департаменту ОПГ ПрАТ 
«Кременчукгаз»

«Ірина Журавель раніше працювала обхідницею. 
Тепер вона відповідає за так званий «державний 
сектор» - документи в неї завжди в порядку: аркуш 
до аркуша. Надзвичайно охайна, відповідальна та 
ввічлива працівниця.
Ірина Василівна – дуже чуйна людина, любляча матуся і бабуся!

(Від імені колективу майстриня дільниці МРМ ДОГРМ та С Людмила Конько)

Вітаємо нашу іменинницю!
Радості, добра вам і здоров'я
На щодень міцного, як граніт.

Світ завжди приймайте із любов'ю,
Хай щастить вам! Многая вам літ!»
(Від імені колективу – Наталя Коноваленко)

Ми пам'ятаємо - дбаємо про Вічний вогонь
Виконано регламентні роботи на газопроводі Меморіалу «Вічно живим»

Напередодні Днів пам'яті 
та примирення а також Дня 
Перемоги над фашизмом 
7 травня 2021 року про-
ведено щорічне технічне 
обслуговування «Вічного 
вогню» Меморіалу «Вічно 
живим» у Кременчуці. 
Роботи з ревізії та очистки 
зірки, пальника, підземно-
го приміщення виконувала 
бригада ДОГРМ та С на 
чолі з майстринею Оленою 
Безуглою.

Начальник Департаменту 
Євген Козлов у розмові з 
пресою зазначив: 
«Щоразу ми виконуємо 
обхід, обладнання перевіря-
ємо на герметичність, здійс-
нюємо перевірку з повною 
розбіркою та чисткою всього 
вузла. Останні років десять 
зірку стали надто засмічу-
вати, отож довелося облад-
нали її захисною сіткою, 
аби менше бруду потрапля-
ло в середину пристрою. 

Загалом за справністю та 
чистотою «Вічного вогню» 
ми слідкуємо щомісяця». 
Нагадаємо, що «Вічний 
вогонь» є символом пам'яті 
жертв Другої світової війни. 
«Кременчукгаз» вважає своїм 
соціальним обов'язком забез-
печувати його природним 
газом за власні кошти та регу-
лярно обслуговувати його.
Раніше ми розповідали про 
те, що «Вічний вогонь» горить 
у Кременчуці вже 48 років. Начальник Департаменту ОГРМ та С Євген Козлов прокоментував 

журналістам деталі проведеного комплексу технічних робіт


