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10 вересня, напередодні Дня працівників нафто-
вої, газової та нафтопереробної промисловос-
ті України вшанували кращих співробітників 
«Кременчукгазу» подяками й винагородами від 
керівництва. 
«Група компаній 
«Кременчукгаз» продовжує 
працювати й розвивати-
ся, незважаючи на каран-
тинні обмеження, - сказав 
голова правління Богдан 
ОКСЕНЕНКО. - Керівництво 
«Кременчукгазу» ставить 
перед собою задачу зали-
шатися «острівцем» стабіль-
ності у цьому хаосі, наскільки 
це можливо. Я дуже вдячний 
за ту роботу, яку вдалося 
нам зробити за рік від мину-

лої дати. В умовах нашого 
«медичного бекграунду» 
традиційно бажаю всім здо-
ров’я, хорошого настрою! 
Менше звертайте увагу на 
негатив, який ллється зві-
дусіль, концентруйтеся на 
маленьких хороших речах, 
що вас оточують, що відбу-
ваються у вашому житті!»
Наразі наш колектив – це 
понад шість сотень фахів-
ців і фахівчинь. Від кожного 
залежить майбутнє підпри-
ємства, майбутнє країни, 
майбутнє власної родини.
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«Острівець» стабільності

Нинішній вересень – місяць 
колосальних емоцій! Газова 
галузь стала ключовою у 
геополітичному сплеску 
боротьби за поділ впливів 
на цілому континенті. Як і 
очікувалося, нам доводить-
ся тримати потужний удар, 
який випробовує кожного – і 
керівника, і рядового праців-
ника. Але водночас і гартує.

Важливо в цей час не опу-
стити планку, а вперто про-
суватися вперед. Хай навіть і 
трохи повільніше, ніж плану-
валося… Мистецтво малень-
ких кроків веде до успіху.

Затишні дати єднають, 
досягнення кращих колег 
дозволяють пишатися, 
активний спосіб життя дає 
сили та радість. Все це – 
джерела енергії. 

Енергія – наша тема! Ходімо 
далі ;) 

Колектив «Кременчукгазу» відзначив професійне свято

Станом на початок вересня 2021 
року споживачі природного газу 
заборгували ТОВ «Кременчукгаз-
Трейдінг» 5 млн грн. Це постави-
ло його у складні умови. Валерій 
КУЗЬМІНСЬКИЙ, який очолює 
підприємство, звернувся до міс-
цевої преси та озвучив три головні 
фактори, що впливають на діяль-
ність компанії.

1 Полтавський регіон єдиний, 
що не має доступу до укра-

їнського ресурсу природного 
газу для потреб населення. ТОВ 
«Кременчукгаз-Трейдінг» у тому 
числі. Газ (йдеться про «річний» 
тариф) доводиться продавати 
УТРИЧІ ДЕШЕВШЕ, ніж придба-
ли його на біржі. 

2 Заборгованість населення 
перед ТОВ «Кременчукгаз-

Трейдінг» становить 5 млн грн. 
Для підприємства це - надзвичай-
не навантаження Адже 5 млн грн. 
заборгованості – це вартість обсягу 
для двомісячного споживання клі-
єнтів нашої компанії. Отже: БУДЕ 
ОПЛАТА - БУДЕ ГАЗ!

3 Черги залишатимуться, 
поки триватиме прийом 

заяв приєднання до догово-
ру на постачання - така реаль-
ність в умовах переходу України 
до вільного ринку природного 
газу. Йдеться про черги в Центри 
обслуговування споживачів - 
головний офіс, Крюківський та 
Горішньоплавнівський. 

Все це - політика, а не примха міс-
цевого постачальника! Ми не скла-
даємо руки і на державному рівні 
вирішуємо питання про рівні умови 
для всіх постачальників України. На 
це потрібен час.
В.КУЗЬМІНСЬКИЙ порадив вико-
ристовувати можливості дистан-
ційного зв’язку - надсилати заяви 
і документи, а також цікавитися 
станом їх оформлення за допо-
могою онлайн-сервісів. Він також 
наголосив, що ЦОСи працюють 
БЕЗ ПЕРЕРВИ! При цьому поса-
довець підкреслив, що на їхніх 
працівників лягло надзвичайне 
навантаження. Тому що в ЦОС 
працює двоє людей, а споживачів 
- десятки тисяч!

Він додав, що зі споживачами, які не 
сплачують рахунки і мають забор-
гованість,  буде проводитися робота 
з відкріплення від наших послуг 
та передачі їх  до Постачальника 
останньої надії.  

5 мільйонів гривень заборгувало  
населення за спожитий газ

Директор ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» 
В.КУЗЬМІНСЬКИЙ

Передовики - гордість колективу 
«Кременчукгазу» 

Першого заступника голови правління, 
головного інженера Болеслава 
ГРАБОВСЬКОГО занесено до Книги 
Пошани ПрАТ «Кременчукгаз

Оператора ДОПГ 
з розрахунків за 
використаний газ 
Світлану БОНДАРЄВУ 
занесено до Книги 
Пошани ПрАТ 
«Кременчукгаз»

Працюємо для споживачів, для міста, 
для країни – 24/7/365!

kg-group.com.ua

Богдан Оксененко

Директор ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» зробив заяву для ЗМІ
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Цікаво!

М’ячі! Футбольні, баскетболь-
ні, волейбольні! Кольорові фішки! 
Скакалки, гімнастичні палиці! 
Набори для гри в бадмінтон!

Ось такі подарунки приніс зранку 
29 вересня 2021 року голова 
правління ПрАТ «Кременчукгаз» 
Богдан ОКСЕНЕНКО у нашу під-

шефну школу - Кременчуцький 
ліцей № 5 ім. Т.Г. Шевченка.
І миттєво отримав відгуки освітян у 
соцмережі:
«Дякуємо за турботу та благодій-
ну допомогу!!! <…> Дуже приємно, 
що в наш нелегкий час живуть такі 
люди, які готові допомагати дітям 
і роблять це безкорисливо та 
доброзичливо. Щиро дякуємо за 
внесок, який ви зробили на укрі-
плення матеріальної бази ліцею, 
за підтримку і допомогу, пропа-
ганду здорового способу життя.
Від усього серця бажаємо вам міц-
ного здоров'я, успіхів, стабільності.
Хай щастя завжди супроводить 
вас, людська повага й шана не 
минають,
А вашу мрію й працю повсякчас 
лиш визнання вінчають!»

Кременчуцький ліцей № 5:
• найчисленніший серед 30 шкіл міста – 

1422 учні!
• найчисленніший за кількістю початкових 

класів у місті – 23 класи!
• посідає 3 місце у рейтингу за результата-

ми ЗНО-2021 серед шкіл Кременчука!
• посідає 14 місце у рейтингу за результа-

тами ЗНО-2021 серед шкіл Полтавської 
області!

Приймали подарунки школярі-початківці та директор освітнього закладу Сергій ОКСАНІЧЕНКО у 
спортивній залі ліцею – із вдячністю та гарним настроєм.

Подарунки для освітнього 
закладу від «Кременчукгазу»
Голова правління Богдан ОКСЕНЕНКО вручив Кременчуцькому 
ліцею № 5 спортивний інвентар

Богдан ОКСЕНЕНКО особисто замовляв 
інвентар, розпаковував посилку та ретельно 
підбирав сітки для м'ячів

Звісно, приємно, що допомога 
доречна.
Сподіваємося, що спортивний 
інвентар примножить успіхи 
наших підшефних та додасть пози-
тивної енергії ;)

Спортивні друзі KG_GROUP 
повернулися з нагородами 
обласних змагань.
16 вересня 2021 року від-
булася відкрита обласна 
спартакіада Полтавщини з 
рекреаційних видів спорту 

для людей з інвалідністю. В 
селище Климівка на спор-
тивну базу «Олімпійські 
надії» приїхали змагатися 
12 команд із різних куточ-
ків області: Кременчука, 
Полтави і району, Карлівки, 

Семенівки, Хорола, 
Лубенщини, Лазірок, 
Оржиці, Гадяча тощо. 
«Кременчуцьке міське това-
риство людей з інвалідні-
стю» представляло наше 
місто у складі восьми учас-
ників, зокрема, на візках, з 
ураженнями опорно-рухо-
вого апарату. 
Учасники свідчать про 
запеклу боротьбу з таких 
видів спорту, як бочча, 
дартс, бомбаскет і шашок.
А ввечері того дня ми отри-
мали ось таке повідомлен-
ня:
«Ми приїхали! Величезне 
спасибі! Завдяки вам ми 
змогли поїхати і виступити.
У нас 5 перемог! Три медалі 
- за ІІІ місце і дві - за ІІ місце.
Було досить багато силь-

них команд, але ми при-
везли гідні нагороди. Наша 
команда - молодці!!»
Це написала активіст-
ка Жанетта СИМОНЯН. 

Вона каже, що її особи-
сто надихнула нещодав-
ня участь у Всеукраїнській 
спартакіаді під Одесою, 
де Полтавщини посіла ІІ 
місце серед 23 команд. А 
ще - Паралімпіада в Токіо, 
де спортсмени з обмеже-
ними можливостями пока-
зували неймовірні резуль-
тати. Згодом у соцмережі 
з’явилося багато комента-
рів та постів із вдячністю 
голові правління ПрАТ 
«Кременчукгаз» Богдану 
ОКСЕНЕНКУ за допомогу в 
організації трансфера. 
Дякувати команді компанії 
KG_GROUP - водіям, меха-
нікам, організаторам, прав-
лінню, економістам за те, 
що встигають виконувати 
основну роботу та брати 
участь у благодійництві!

Важливі перемоги - за нашої допомоги

Вони перемагають і збагачуються позитивними емоціями та враженнями й 
діляться ними з новими друзями

Якби була можливість, ці люди грали 
б у звичайний баскетбол, однак … 
здоров’я не дозволяє. Але! Вони 
грають у бомбаскет!!! 
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Вперше команда ПрАТ 
«Кременчукгаз» посіла 7 
місце у змаганнях між 16 
командами великих підпри-
ємств-облгазів!
Наша футболь-
на команда з 
30 серпня по 4 
вересня 2021 
року взяла участь 
у галузевому 
турнірі – Кубку 
Р е г і о н а л ь н о ї 
газової компанії 
з міні-футболу у 
селі Щаливцево 
на Херсонщині.
Це - ігри серед 
працівників газо-

розподільних підприємств 
України. Позаминулого 
року команда вперше 
їздила на подібні змагання. 
Минулого року їх скасували 
через карантин.

Нашим гравцям 
не завадила про-
холодна погода 
зі шквальним 
вітром. Зіграли 6 
матчів – три пере-
моги і три пораз-
ки. Обійшлося 
без серйозних 
травм, на відміну 
від інших команд. 
Під час турні-
ру переважала 

доброзичлива атмосфера.
Втомлені та щасливі хлопці 
залишали поле після остан-
ньої переможної гри (разом 
із вболівальницями) – ура! 
складний, але результатив-
ний для нас турнір завер-
шений!
Вперше футбольна коман-
да ПрАТ «Кременчукгаз» 
посіла 7 місце у змаганнях 
такого рівня - турнірі між 16 
командами великих підпри-
ємств-облгазів! Привезли 
до Кременчука Кубок 
Кращого нападника, який 
завоював наш бомбардир 
Ілля АРІШИН

Юрій ЛИСЕНКО - інженер від-
ділу контролю обліку природ-
ного газу та роботи з боржни-
ками Департаменту ОПГ ПрАТ 
«Кременчукгаз». На підприємстві 
працює вже 23 роки. Його робота 
передбачає обробку великої кіль-
кості документації в поєднанні з 
динамічним виконанням самих 
завдань. На заявки доводиться 
виїжджати щоденно. Сидіти окремо 
за папірцями - ніколи.
Юрій Вікторович погодився роз-
повісти про свій типовий робочий 
день.
- Приходимо на роботу о 8-й 
годині, у начальника сектору отри-
муємо завдання на поточний день 
у вигляді заявок (відключення-під-
ключення-пуски газу). Звіряємо 
документацію, яку надає оператор 
- чи всі готові документи. Готуємо 
акти, приписи, відомості, які запов-
нюватимуться в процесі роботи. 
Документів дуже багато щодня. 
Після цього я інструктую екіпаж 
(зварника та слюсаря), коротко 
знайомлю з завданням, переві-
ряємо, чи є в наявності пломби, 
заглушки і решта матеріалів. Все. 
Виїжджаємо!
- Чим цікава ваша робота?
- Подекуди вона розслідувальна. 
Цього року служба підземних газо-
проводів проводила досліджен-
ня в Садках - виявили витік газу 
з-під землі. Оскільки там немає 
мереж, зрозуміли: щось «нахімічи-
ли» без газовиків. Викликали ава-
рійну службу і нас. Розкопали й на 
глибині близько метра знайшли 
несанкціоновану врізку в підзем-
ний газопровід. Ми обслідували 
домоволодіння, територію, літню 
кухню. Там і був виведений таємний 

газопровід: у кран вкручено шланг, 
схований у плінтус. А ще взимку 
випадок був у Максимівці. Труба 
проходила у підвал літньої кухні і 
звідти підіймалася до плити, де був 
кран, через який можна забезпечу-
вати газом і будинок, і літню кухню 
поза лічильником.
- Скільки часу триває таке 
«розслідування»?
- Кілька годин, якщо без сканда-
лу. Щоразу викликаємо поліцію, 
яка також складає акти, проводить 
зйомку, проводить бесіду зі спожи-
вачами.
- Виявляти порушників - це 
ваша основна робота?
- Наша робота полягає в пра-
вильному обліку газу. Вести облік 
роботи лічильників, їхню працез-
датність, перевіряти на втручан-
ня, перевіряти занижені обсяги, 
робота з боржниками, розмови з 
людьми про необхідність повер-
нення боргу та способів здійснення 
цих намірів.
Але зараз ми виконуємо пуски газу 
в нові будинки, або в ті, де прово-
дилася реконструкція обладнання. 
Крім того, ставлять багато безко-

штовних лічильників. Наша задача 
- здійснити пуск газу на стояк. 
Це значить, що треба поставити 
манометр, перевірити тиск, обійти 
кожну квартиру в під’їздах. Буває, 
розраховував на заявку пів години, 
а затримуєшся на годину.
- Чому?
- Ну, наприклад, прийшли запуска-
ти газ на стояк, а манометр «падає». 
Треба потрапити  квартиру, дізна-
тись, чому так відбувається. Буває, 
якась бабуся відкрила кран – газу 
немає. Вийшла на балкон поди-
витися. Поки ходила, забула, що 
краник відкритий. От поки ми не 
потрапимо до неї і не закриємо 
той кран, людям газ не подамо. 
Поки обійдеш під’їзд: площадки 
перекриті, двері зачинені, поки 
докричишся і достукаєшся, йде час. 
Буває,  питаєш у споживача: закри-
ті крани? Відповідає: так. Заходиш 
перевіряєш, а крани відкриті… Або 
ще: просять відключить газ на вводі, 
а ввід у них так замурований, що 
перед тим, як до нього дістатися, 
купу перешкод долаємо. Буває, що 
у людини запчастин бракує, почи-
нає шукати, а ми чекаємо.

- Яке ставлення людей до газо-
виків?
- Якщо по їхній заявці, то радісне. 
А якщо приходимо до боржника, то 
буває й агресія. Ми завжди намага-
ємося владнати стосунки. Загалом 
споживачі ставляться до нас лояль-
но. Але є такі, що думають, що ми 
ставимо ціни на газ. Якщо людина 
цікавиться, намагаємося роз’яс-
нити. Ми завжди так працюємо з 
людьми - спокійно.
- Що змінилося відтоді, як ви 
прийшли сюди працювати?
- Нас забезпечили автомобіля-
ми, новим обладнанням, ключа-
ми тощо. У людей є спецодяг і все 
необхідне для роботи. Зарплата 
платиться вчасно та без затримок. 
- Який у вас колектив?
- В секторі п’ять груп (в Кременчуці 
– 4 і 1 – в Горішніх Плавнях). Хороші 
люди. Кваліфіковані фахівці, без 
зауважень чи недоліків. 
- Розкажіть про свою сім’ю?
- Дружина – бухгалтерка. У нас 
доросла донька. Теж працює у 
нашій компанії – в ЦОС, отож бачи-
мося щоранку, хоча вона зі своєю 
сім’єю мешкає окремо. Раз на тиж-
день забираємо внуків. 
- Подорожуєте?
- Останній раз - на Блакитне озеро. 
Вдома не сидимо. Або - в село до 
прабабусі, або - на природу.

Юрій ЛИСЕНКО 

Один день із життя 
«газового» інженера 
Як встигнути все за вісім робочих годин

«Юрій Лисенко - дуже відповідальний працівник, можна навіть 
сказати, педантичний. В нього все розраховано до дрібниць: час, 
документи, виїзди, відстані.
Він багатофункціональний фахівець, який здатен розв’язувати 
задачі різної складності: прийняття об’єкта з документацією після 
реконструкції, пуск газу в квартири, виявлення витоків, незакон-
ні врізки тощо. Разом з екіпажем вони пішки проходять за день 
десятки поверхів багатоквартирних будинків.
Юрій Вікторович - чоловік доброзичливий, без шкідливих звичок, 
який залучає до активного відпочинку родину, внуків та друзів».

Дмитро БАКАЄВ,  керівник сектору роботи із боржниками

Шквал футбольних емоцій

Команда ПрАТ «Кременчукгаз»:
Начальник гаража Олександр ГРИНЬКО; слюсар ЕРПГ Олег МАЛОФЕЄВ; 
начальник метрологічної групи ДОПГ Олександр ЛИСЕНКО; інженер Денис 
МІНАСЕНКО; водій АЗ Вячеслав ДЕРИД; інженер з метрології Андрій БІЛОУС; 
слюсар КВП та А Ілля АРІШИН; слюсар КВП та А Денис МЕДВЕДОВСЬКИЙ та 
слюсар ЕРГУ ТОВ «Кременчукгаз Сервіс» Максим БАЙБАРА 

Кращий бомбардир 
– наш гравець Ілля 
АРІШИН
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наші ювіляри

Анатолій МИРГОРОДСЬКИЙ, слюсар із аварійно-
відновлювальних робіт ДОГРМ та С

«Анатолій Дмитрович за роки роботи на підприємстві зарекоменду-
вав себе висококваліфікованим працівником, який добросовісно та 
вчасно виконує доручені йому завдання.
У дні вашого ювілею, шановний колего, приєднуємося до численних 
привітань та зичимо щастя, здоров’я й достатку!
Приймайте і від нас поздоровлення з Днем народження! Бажаємо 
миру, спокою та любові!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній 
годині
Нехай обминають вас болі й тривоги,
Хай стелеться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, і щастя без краю,
Усього найкращого ми вам бажаєм!».

Колектив Департаменту

Володимир ПИЛИПЕНКО, слюсар газового 
устаткування, Семенівська дільниця ПрАТ 
«Кременчукгаз»

«Володимир Петрович один із найдос-
відченіших фахівців, які були свідками 
й реалізаторами газифікації населених 
пунктів. Відтоді майже 30 років свого 
життя наш колега ретельно перевіряє, 
налагоджує та ремонтує газове облад-
нання по всьому району, аби людям щоб 
жилося спокійно і комфортно. 
Дуже відповідальний чоловік, доскона-
ло знає свою справу. 
Добра людина, ввічлива й скромна, завжди вислухає, порадить 
по роботі, підкаже, як краще зробити. Завдяки цій людині газове 
обладнання на Семенівській дільниці справно працює десятки 
років. 
Цього місяця він відзначає свій шостий ювілей. Вітаємо щиро та 
бажаємо, щоб і у вашому особистому житті, Володимире Петровичу, 
все було в порядку – і здоров’я, і щастя, і настрій, і добробут».

Від імені колективу, майстер Семенівської дільниці ПрАТ «Кременчукгаз» 
Олександр ЖИРНОВ

Сергій МУСАТЕНКО, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування ДОГРМ та С

«Від імені колективу приймайте, Сергію 
Вікторовичу, вітання із визначною датою 
– пів століття за вашими плечима. Це – і 
досвід, і шана, і досягнення!
Ваші роки – то ваш скарб, їм ціни немає,
Кожен рік багато варт, всі про це ми 
знаєм.
Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш 
досвід,
Шана в вас поміж людьми, і поваги 
досить.
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани,
Всякий день, усякий час, пишаємося вами!»

Співробітники Департаменту

Тетяна БЕЛЯЄВА, майстриня ДОГРМ та С

«Здавалося б, ну хто такі колеги? Проте більшу частину свого 
життя ми проводимо саме із людьми, які з часом стають такими 
рідними і близькими. Ми практично завжди знаємо про те, що від-
бувається в їхньому житті. Радіємо злетам і сумуємо падінням. 
То ж нехай, Тетяно Анатоліївна, у ваш День народження на 
вашому життєвому шляху намітиться правильний маршрут, і всі 
новини в колективі будуть виключно 
хорошими.
Прийміть вітання від співробітників!
Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і 
тепла,
В житті вам згоди і порядку, щоб доля 
світлою була.
В роботі – успіхів, везіння, у справах – 
вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм! І хай вам 
Господь Бог допомагає.

Бригада на чолі з Іриною ОРЕЛ

Наше цікаве, насичене життям місто святкує 
славний ювілей. Цінуймо внесок наших предків і 
сучасників у розбудову громади. І самі єднаймо-
ся з цим рухом! Адже ми в перших рядах створю-
ємо свій сьогоднішній Кременчук мільйонними 
податками, цілодобовою чесною працею, впро-
вадженням інновацій, турботою про споживачів. 
Бережемо ідентичність Кременчука, підтриму-
ючи його культуру та плекаючи його історію – 
в архітектурі, ландшафті, легендах. Ділимося 
теплом наших сердець та зичимо добра в кожну 
оселю міста-іменинника!

Молоду сім’ю Королькових 
вітали 11 вересня 2021 року 
близькі та друзі, серед яких 
– наші колеги.  Нова «газова» 
сім’я народилася у день сво-
го професійного свята – Дня 
газовика.  Адміністратор-
ка Центру обслуговування 
споживачів Аня та газовий 

майстер із династії газовиків 
Ілля разом уже 4 роки. Тепер 
вони офіційно уклали  шлюб. 
Тримайте благословення від 
усього колективу компанії. 
Радіємо за вас! Несіть долею 
своєю кохання - трепетно і 
ніжно. Згода й любов від нас 
на все життя! 

Нова ГАЗОВА родина
Об’єднали долі наші колеги Ілля та Аня Королькови

Подружки нареченої із Центру обслуговування споживачів, 

а друзі нареченого - з «Газового майстра»Улюбленець «Містер Кабан» - найбажаніший чіхуахуа на цьому весіллі

Ілля+Аня


