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Якісне комплексне обслуговування 
споживачів природного газу є 
основною парадигмою діяльності ПрАТ 
«Кременчукгаз» та дочірніх підприємств, 
що об’єдналися у групу компаній під 
назвою KG-Group. Таким був головний 
меседж голови правління ПрАТ Богдана 
ОКСЕНЕНКА на зустрічі журналістами 
Кременчука та Горішніх Плавнів. 

У пресконференції взяли участь пред-
ставники «Кременчуцької газети», 
«Кременчуцького Телеграфа», телерадіоком-
панії  «Візит», Кременчуцької телерадіокомпа-
нії, газети «Програма Плюс», Авторадіо, газети 
«Телеекспрес», телекомпанії ГОК ТБ, а також 
представники агенцій, які допомагають створю-
вати контент.
Говорили про розвиток співпраці компанії з 
пресою та про реорганізацію підприємств у групу 
компаній. 

Зокрема, Богдан 
ОКСЕНЕНКО повідомив:
«З метою сегментування та 
розвитку окремих напрям-
ків діяльності, посилення 
контролю за якістю надан-
ня послуг чи здійсненням 
робіт ПрАТ «Кременчукгаз» 
реорганізував свої дочірні 
підприємства в групу під-
приємств Кременчукгаз. Її 
основою є ТОВ «КГ Груп», 

на базі якого створено Центри обслуговуван-
ня споживачів. Головна мета — консолідувати 
вирішення питань, пов’язаних з обліком газу, 
продажем газу, реконструкцією газових мереж 

та обладнання, новою газифікацією, сервісним 
обслуговуванням газового обладнання тощо. 
У 2021 році планується відкриття Центрів 
обслуговування споживачів на Правобережжі 
Кременчука та в Семенівці.
На базі ТОВ «КГ Груп» працює кол-центр, ство-
рено онлайн-сервіси для дистанційного спілку-
вання із замовниками послуг. Зокрема, йдеться 
і про сервіс зворотного зв’язку, за допомогою 
якого споживач може вказати на недоліки 
діяльності підприємств групи».
Щодо ПрАТ «Кременчукгаз», то Богдан 
ОКСЕНЕНКО відзначив діяльність Центральної 
диспетчерської служби, оснащення об’єктів газо-
вого господарства телеметрією, формування гео-
інформаційної системи, що візуалізуватиме вико-
нані фахівцями роботи на мапі. 
Під час спілкування із журналістами не обійшло-
ся без гарячої теми реалій відкритого газового 
ринку та проблем споживачів.
«Цього року ринок газу в Європі отримав 
дуже велике політичне навантаження, - заявив 
голова правління. – Але я все одно впевнений, 
що ціна на газ на біржах повинна знижуватися, 
тому що настільки високий рівень не є адекват-
ним по поточній ситуації з забезпеченням і спо-
живанням природного газу і у світі, і в Європі».

Зустріч завершилася доброзичливо, з гумором і 
привітаннями з прийдешнім професійним святом. 
День журналіста відзначається 6 червня, отож ми 
встигли подякувати їм за співпрацю і висловити 
найкращі побажання! 
Наші новини з'являються у стрічках ЗМІ, на 
екранах та в етері - це важливо для споживачів 
природного газу, адже ним користується майже 
кожна родина!

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»
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Нову концепцію розвитку компанії представив пресі голова 
правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан ОКСЕНЕНКО

Журналісти в гостях KG-Group

Аби надійно тримати оборо-
ну в «газових» битвах сього-
дення, Голові правління ПрАТ 
«Кременчукгаз» Богдану 
ОКСЕНЕНКУ знадобилася кіль-
каденна екстремальна підзаряд-
ка, що стала випробуванням для 
особистості.
Його пост у Фейсбуці прочитали 
сотні користувачів:  
«Що таке людина? – пише 
Богдан ОКСЕНЕНКО на своїй 
особистій сторінці у соцмере-
жі. - Для себе я знайшов від-
повідь на це питання. Людина 
- це коли піднімаєш для себе 
планку в усьому і завжди. 
Коли щодня ти кажеш собі, що 
можеш краще, якісніше... 
Професійне якісне зростання 
(коли «всупереч»), розвиток 
дітей (моє натхнення), трохи 
кращі фізичні навички, ще одна 
цікава думка, яку знаходиш у 
художньому творі (моє внутріш-
нє), і гори (як проміжний іспит). 
Зараз це був Мармароський 
хребет - 6 днів чудового екс-
тремального фізично і мораль-
но активного іспиту мого 
«МОЖУ». 
Ще одне DONE («виконано» – 
з англ.) в моєму ДАО («шлях» – 
з китайської)». 

Богдан Оксененко

ТОВ «Кременчукгаз-будсервіс» - підпри-
ємство, що здійснює комплекс будівельних 
робіт (газифікація, реконструкція мереж 
та обладнання, встановлення лічильників, 
монтаж металоконструкцій, тощо). Акцент 
- на поліпшенні якості робіт та скорочен-
ні термінів виконання (лічильник — 3 дні, 
реконструкція — 7 днів, нове підключення 
— 14 днів).
ТОВ «Кременчукгаз сервіс» - підприєм-

ство, що здійснює комплекс послуг з ремон-
ту, техобслуговування газових мереж та 
обладнання. Акцент - на комплексному сер-
вісі для юридичних осіб — мінімальні витра-
ти часу та максимальний сервіс. Готується 
розширення лінійки послуг.
В рамках роботи ТОВ «Кременчукгаз 
сервіс» діє програма «Газовий майстер» в 
Кременчуці, Горішніх Плавнях та Семенівці.
ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» - підприєм-

ство, що здійснює продаж природного газу 
юридичним та фізичним особам.
ТОВ «Кременчукгаз-постачання» - підпри-
ємство, що здійснює продаж природного 
газу фізичним особам. Наразі здійснює збір 
боргів із населення за газ, які накопичені за 
останні 3 роки. Обсяг боргів великий.
ТОВ «КГАЗ Комерц» - підприємство, що 
здійснює роздрібний та гуртовий продаж 
продуктів діяльності підприємств групи.

Складові групи підприємств Кременчукгаз

Журналісти в гостях KG-Group
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Богдан ОКСЕНЕНКО 

Людину судять по слідах, що 
вона залишає. За лідером 
прямують, коли цей шлях 
веде до нових висот!
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Попри щоденну прискіпливу увагу до стану здоров’я кожного із водіїв ПрАТ «Кременчукгаз», ретельну перевірку, суворі вимоги (бо 
так диктує і закон, і реалії сьогодення!), кожна із цих жінок має велике й милосердне серце. Адже без цього не буває справжнього 
лікаря чи справжньої медсестри

Онлайн-сервіс @PROgazuy запускає група компаній «Кременчукгаз 
ГРУП» для якіснішого обслуговування споживачів природного газу.
Це незалежний клауд-месенджер Telegram, куди споживачі ПрАТ 
«Кременчукгаз» можуть поскаржитися, обуритися та поставити  
запитання.

Йдеться про технічне обслуговування, терміни вциконання, якість 
роботи, комунікації чи інновації в газовій галузі.
Чекаємо не тільки гніву, а й конструктивної критики та пропозицій.
Будемо намагатися реагувати оперативно і відстоювати права клі-
єнта ;)

«Кременчукгаз ГРУП» запускає новий онлайн-сервіс
Незалежний телеграм для скаржників та допитливих клієнтів

Тетяна 
Олександрівна 
каже, що фах 
лікарки вона 
отримала в 
Кишинівському 
вузі. З 1995 
року працює на 
підприємстві на 
випуску водіїв, 
а також на 
прийомі. 

НАШІ МЕДИКИ -  наче «сканери»

Чотири заповіді доктора

Тетяна ЖУРБА - лікарка 
ПрАТ «Кременчукгаз»

«Без доброго серця, без спів-
чуття людського не може бути 
справжнього лікаря, – вважає 
Тетяна ЖУРБА. – Щоб зро-
зуміти хворого, треба вміти 
поставити себе на його місце. 
Доводиться зважати на матері-
альний стан пацієнта, а подеку-
ди йти на розумний компроміс: 
із огляду на дорогі медикамен-
ти, підбирати дешевші аналоги.
Звісно, існує емоційне вигоран-
ня – щоденно приймаєш людей 
із хворобами, болем та страж-
даннями. Але досвід та про-
фесійність допомагає впорати-
ся з цим, прийняти дійсність і 
спробувати врятувати. Це най-
більше досягнення – врятова-
не здоров’я, врятоване життя. 

А ще  - за 37 років діяльності 
в медицині, я не мала жодного 
конфлікту.
Бажаю всім бути здоровими! 
Для цього треба:
1.Займатися спортом
2.Правильно харчуватися
3. Достатньо спати
4.Чергувти роботу з відпочин-
ком
І ще раджу вакцинуватися від 
коронавірусу. Я сама зроби-
ла щеплення, і тепер спокійна. 
А всі кременчужанин  зараз 
можуть безкоштовно отрима-
ти його у Центрі вакцинації на 
базі 11-ї гімназії. Вакцинуйтеся 
– захистіть себе!»

Їх погляди точно бачать наш настрій, тиск, пульс, 
вже навіть без жодного приладу
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НАШІ МЕДИКИ -  наче «сканери»

Світлана Володимирівна - медсе-
стра ПрАТ «Кременчукгаз». Вона - 

незмінна ранкова перевірниця стану 
здоров’я водіїв. Це передрейсовий/

післярейсовий медичний огляд. 
Щоденно вдосвіта вона з’являється 
на роботі, аби відправити за кермо 

близько півсотні співробітників. Її 
ім’я занесене до Книги пошани під-

приємства. Фахівчиня регулярно 
підвищує свою професійну ком-

петентність та отримує відповідне 
Свідоцтво.

«Мій добрий ранок починається ще до 
7:00, починаю випуск, - розповідає мед-
сестра ПрАТ «Кременчукгаз» Світлана 
ЗАНГЕЛОВА. - Кожного із водіїв я повинна 
побачити на власні очі, перевірити пульс, 
тиск, чи немає тремору в руках, чи чітко 
розмовляє, запитати, як йому спалося та 
чи не приймав він якісь ліки. Є у нас і алко-
тестер. Але, чесно кажучи, мені й без нього 
достатньо пів секунди, щоб визначити стан 
людини»
- Ви ніби «сканер», фотографуєте все до дріб-
ниць?
- Якщо хтось спробує обдурити, то не вийде, а 
сама людина дуже пожалкує. В моїй роботі най-
важливіше - це довіра та взаєморозуміння. І наші 
працівники знають про це. Розказують мені, що 
трапилося, якщо я помічаю відхилення.
- Ви знавець симптоматики?
- Мій досвід дозволяє це робити. Як бачу чер-
воні очі, розпитую, дізнаюсь, що трапило-
ся. Знімаємо водія із маршруту, замінюємо. 
Контролювати процес ми мусимо, бо це надто 
відповідально, і стосується людського життя. 
Тому уважно й ретельно слідкую під час огляду 
за ритмом серця. Інколи доводилося викликати 
«швидку» чи телефонувати сімейному лікарю, а 
було, що й на операційний стіл відправляла з 
робочого місця. 
- Як почався ваш шлях у медицину?
- Отримала фах акушерки, і за розподілом 
потрапила у Полтавський пологовий будинок. 
Вважаю, що професію мені передала бабуся 

Анастасія Сергіївна, яка свого часу завідувала 
фельдшерсько-акушерським пунктом. 
1987 року я пішла працювати в пульмоноло-
гію Першої кременчуцької лікарні. Саме там 
пройшла тест на витривалість – жорсткий 
графік, нічні зміни, переповнені палати, леге-
неві кровотечі, десятки астматиків. А в 94му 
- в міськгаз, де працювала моя мама у службі 
підземних газопроводів. Підприємство знаю 
з шестирічного віку, коли ще з цим колекти-
вом ходила на парад, коли було все рідне, де 
знайома половина людей, де й зараз немає 
чужих. 
«Коли я тільки влаштувалася на підприєм-
ство, то сиділа за одним столом із завгаром, 
а з обладнання був лише тонометр, і ще – 
журнал, - згадує Світлана Володимирівна. 
- Водії були старші, багато хто після 
Чорнобиля, з підірваним здоров’ям, підви-
щеним тиском, епісиндромом. Потім виді-
лили кабінет на другому поверсі. Але туди 
важко було підняти непритомну людину. Там 
уже з’явилася кушетка, умивальник, холо-
дильник, два столика (привезли з Полтави 
на самоскиді). Людей ставало більше, хтось 
порізався, хтось підсковзнувся. Всім нада-
вала допомогу. Ось уже років сім працюю в 

цьому медпункті на першому поверсі адмін-
будівлі. Буває, доводиться й споживачам 
надавати допомогу: то якась молодичка 
дитину з коляски впустила, то у когось із 
літніх людей стався інфаркт.
Лікарі швидкої не раз відзначали, що я 
вчасно викликала і правильно надавала 
долікарську допомогу. Так а я дійсно в учи-
лищі вдень навчалася, а ночами підробляла 
санітаркою. І навіть не в грошах була справа. 
Щоб освоїти акушерську справу, мало було 
дивитися картинки. Треба було приходити у 
відділення і бути поряд із акушеркою».
На кушетці в медпункті «Кременчукгазу» 
стоїть напоготові чорний портфель, де є все 
необхідне, щоб рятувати людину. Коли у 
телефонній слухавці Світлани лунає: «Людині 
погано!», вона хапає валізу з червоним хрес-
том і стрімголов несеться туди, де трапила-
ся біда, подекуди вже по дорозі набираючи 
«103». 
«Для мене це підприємство - як сім’я, - роз-
чулено запевняє наша сестра милосердя. - Я 
знаю, хто чим хворіє, в кого які ризики, які 
хто ліки приймає, навіть які із них є в його 
сумочці з собою».
Рівень професійності Світлани Володимирівни 
межує з лікарським – це думка її колег на під-
приємстві. Ось така наша сестра милосердя, 
яка претендує на звання «ходячої медичної 
енциклопедії».

«Моя мама - найкраща!» - запевняє Костя, який працює на одному 
підприємстві зі Світланою Володимирівною

Сестра милосердя з професійністю лікарки
Світлана ЗАНГЕЛОВА претендує на звання «ходячої медичної енциклопедії»

Олена ВАСИЛ'ЄВА - медсестра Горішньоплавнівської дільниці ПрАТ «Кременчукгаз»

«Професію я обирала за покликом серця, - розповідає Олена 
ВАСИЛ'ЄВА. - 1980 року я закінчила навчання в Кременчуцькому 
медичному училищі. Одержала диплом з відзнакою і фах опера-
ційної медичної сестри. Одразу була зарахована до штату хірур-
гічного відділення Кременчуцької дитячої лікарні, яка щойно 
відкрилася в місті, на посаду операційної хірургічної  сестри. 
За 2 роки була переведена в Комсомольську міську лікарню, теж 
в хірургічне відділення, де працювала до 2001 року. Саме тоді я 
почала свою трудову діяльність у складі газового господарства 
міста Комсомольська, де працюю донині, поєднуючи медичний  фах 
та роботу слюсаря підземних газопроводів. Сподіваюсь, що моя 
робота корисна і необхідна колегам. Принаймні я цього завжди 
прагну. Бажаю всім міцного здоров’я і наснаги в праці».

Слюсарка милосердя

Дорогі фахівчині, 
дякуємо вам за 

чесну працю, за 
добру душу, 

за досвід і 
мудрість! 
За готов-

ність прийти 
на допомогу! 

Зичимо оптимізму, 
благополуччя й відпо-
чинку! Будьте кохани-

ми і здоровими!

дякуємо вам за 
чесну працю, за 

Зичимо оптимізму, 
благополуччя й відпо-
чинку! Будьте кохани-

ми і здоровими!
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Наші ювіляри

Олександр КУЦОВОЛ, слюсар з 
експлуатації та ремонту газового 
устаткування АДС Семенівської дільниці

«Кремезний і справедливий, а найперше - захис-
ник менших та слабших! Ось що можемо сказати про 
нашого Олександра Анатолійовича. Відповідальний та 
чесний працівник.
Хочемо привітати вас із ювілеєм, колего, та побажати 
всього найкращого!
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ!»

(Від імені колег, майстер Семенівської дільниці АДС ПрАТ «Кременчукгаз» Юрій СОКОРЕНКО)

Валерій МУТЕЛЬ, слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування ДОГРМ та С

«Валерій Іванович працює в нас із 2006-го. Він над-
звичайно скромна людина. В житті чуйний, а в роботі 
– охайний. Все, як кажуть, «болтик до болтика»
Золоті руки в нього!
Вітаємо, шановний, та зичимо здоров’я, благополуччя, 
натхнення в труді й відпочинку!
Прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!»
(Від імені колективу, майстриня Людмила КОНЬКО)

Лариса ДАНІШ, контролерка газового 
господарства ДОПГ

«Вітаємо зі славною, чудовою датою чудову жінку!
Лариса Іванівна - професіонал своєї справи, чуйна 
колега. 
Нехай в душі горить вогник нових надій, нехай буде 
щастя в житті і удача на кожному кроці. Бажаємо не 
втрачати професійного таланту, впевнено досягати 
поставлених цілей. 
Нехай завжди буде бадьорим і міцним здоров'я, 
веселим і твердим характер, доброю і м'якою душа!»

(Від імені колективу, інженерка ДОПГ Наталка СЕМЕНЮК)

Микола ПИСЬМЕННИЙ, слюсар з 
експлуатації та ремонту газового 
устаткування АДС

«Микола Валентинович - досвідчений та відповідаль-
ний працівник, старанний, з бездоганною дисципліною. 
Має тільки хороші відгуки про свою роботу. Він чудовий 
сім’янин, люблячий батько, 
веселий товариш. І в роботі, і 
в житті чуйний та уважний.
Любить подорожі на мор-
ське узбережжя, а ще більше 
любить про них розповідати. 
Із нагоди вашого ювілею 
передаємо вітання та най-
щиріші побажання!
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелеться в житті!»

(Від імені колективу, начальник АДС Сергій ГАВРИКОВ)

Тоненька книжечка, обсягом усього в 64 
сторінки, має найвищу юридичну силу і є 
підсумком цілих століть народної законо-
творчості від часів козацької держави.
Проте аналітики, посилаючись на дослі-
дження, констатують низьку обізнаність 
українців у своїх правах та обов’язках. 
Тим часом Конституція захищає право на 
життя кожного з нас, право бути вільни-
ми, право на повагу до власної гідності. 
Вона ж дисциплінує нашу відповідальність, 
зобов’язуючи сплачувати податки та захи-
щати країну. Міжнародна спільнота визна-
ла нашу Конституцію однією з найдемо-
кратичніших у світі.
Про неї написано безліч цікавих фактів, 
створено мініатюрну версію і випущено 
комікс для дітей. Кому складно читати цей 
Закон верховенства всіх прав в оригіналі, 
може поцікавитися саме таким варіантом. 

А ще краще почитати Конституцію у комік-
сах разом із дітьми – шукайте в інтернеті та 
на книжкових полицях ;)

Світлана МОКРА, монтерка із захисту 
підземних трубопроводів від корозії 
ДОГРМ ТА С

«Наша колега Світлана 
Миколаївна працелюб-
на трудівниця й весела 
колега. За 18 років, які 
вона провела на підпри-
ємстві, знаємо її як людину, 
що вміє і добре працювати, 
й змістовно відпочивати. 
Вона мандрівниця, любить 
риболовлю, а тепер на 
заслуженому відпочинку 
займається вихованням 
трьох онуків.
Вітаємо з важливою датою і щиро бажаємо позитивних 
подій у житті, доброго настрою, коханих людей поряд!
Скільки прожито літ, нам не рахувати
Просто хочемо вам від душі побажати
Не хворіти, не старіти, без причин не сумувати
І багато ще разів ювілей свій зустрічати!»

(від імені колективу, майстер Віталій ЧАЙКА) 

Дорогоцінне джерело народної гідності
Конституція України цього року святкує своє 25-річчя Для того, щоб розширити світогляд, пропонує-

мо ознайомитися з відомостями про конституції 
різних країн світу, які щойно зібрав ukrinform.ua
Ось коротко про найцікавіше:
• Найстарішою у світі є Конституція Сан-Марино 

(1600 рік).
• Першою діючою вважають конституцію США 

(1787 р.). Також Конституція США вважається 
найменшою в світі.

• Найбільшою у світі вважають конституцію Індії: 
395 статей, 12 додатків (близько 117 400 слів).

• Першою європейською конституцією (і другою 
в світі) є Конституція Польщі (1791 р.).

• Коран офіційно закріплено Конституцією у 
Лівії.

• Єдина конституція, де вказано офіційну відмо-
ву від війни, є Конституція Японії (через пораз-
ку у Другій світовій війні).

• Відсутня конституція у Великобританії (її замі-
няють нормативно-правові акти, судові преце-
денти, конституційні угоди).

• Немає конституції також в Ізраїлі (вона - в стадії 
розробки, а її функції виконує кілька законо-
давчих актів та основних законів).


