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Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»

Нам 56 років!
56 років пройшло від того дня, коли був
підписаний перший наказ про створення підприємства, яке сьогодні ми знаємо
під назвою ПрАТ «Кременчукгаз». Далекого 1964 року все починалось із виробничо-експлуатаційної контори зрідженого
газу, яка забезпечувала скрапленим газом
місто Кременчук та Кременчуцький район.
За цей час компанія пройшла великий
шлях, пережила багато змін і стала лідером
газопостачання в своєму регіоні. Для своїх
споживачів «Кременчукгаз» щорічно розподіляє понад 500 млн. кубометрів природного газу.
Підприємство починало свою роботу всього
лише з 12-ти працівників. А зараз штат
налічує вже понад 650 і продовжує відкривати нові вакансії всупереч державним економічним кризам та суспільним негараздам.
Сьогодні «Кременчукгаз» обслуговує територію у 2,5 тисяч квадратних кілометрів та
майже 3 тисячі кілометрів трубопроводів.
У нашому господарстві 81 газорегуляторний пункт та 384 шафо-розподільних
пункти.

Доступне безконтактне спілкування для
споживачів газу в умовах вимушеного
карантину забезпечує нова кнопка на
нашому офіційному сайті – це «Інструкція
користувача Особистого кабінету» .
На сьогодні це надзвичайно актуально,
адже скрізь – у населених пунктах і навіть
цілих країнах – обмежене пересування.
Ходити зайвий раз до банківської установи
чи до терміналу може бути небезпечним із
точки зору інфікування.
Тож ми звертаємось до тих користувачів,
які добре розуміються на функціях сучасних ґаджетів: допоможіть своїм близьким та
знайомим, хто, незалежно від віку, не може
впоратися із цифровими сервісами, розібратись і почати користуватись послугами
онлайн.Наш сервіс має бути зручним для
кожного.
Крок 1. Для реєстраціі в системі необхідно
перейти на сторінку особистого кабінету
billing.kgaz.com.ua та натиснути на кнопку
"Реєстрація" під формою входу

Майже 140 тисяч споживачів газу щоденно
відчувають нашу турботу про їхні добробут,
комфорт та безпеку.
А наші газовики щорічно обходять 10,5
тисяч кілометрів під час обслуговування
газових мереж.

Нам є чим пишатися, і є куди
рухатися далі!

Крок 2. На формі реєстрації введіть свій номер
мобільного та пароль

Особистий
кабінет:

прискорюємо діджиталізацію
Ми намагаємося бути сучасною компанією
і надавати послуги своїм споживачам у
зручному для них форматі. Сьогодні керування послугами через функції «Особистого
кабінету» на сайті – це норма. Але багато
споживачів ще не звикли до такої форми
спілкування.
Вимушений карантин вносить свої корективи в темпи діджиталізації. ПрАТ «Кременчукгаз» переходить на онлайн спілкування
зі своїми споживачами та намагається
зробити його доступнішим для всіх категорій населення.
Для спрощення користування онлайн-сервісом «Особистий кабінет» ми зробили
черговий крок. А саме - детально розповідаємо, що і як треба робити, щоб розрахуватися за спожитий газ, не виходячи із дому.

Богдан Оксененко
Друзі та колеги, сьогодні Україна, як і
весь світ, опинилась перед викликом
карантину, пов’язаного з пандемією
коронавірусу. Більшість наших співгромадян опинилась у вимушеній самоізоляції, залишаючись цілодобово
у своїх оселях. І саме від нас з вами,
газовиків, багато в чому залежить
можливість людей залишатись вдома
у комфортних та безпечних умовах і
вести нормальний спосіб життя. Тому,
поки країна залишається вдома, ми з
вами продовжуємо нашу надважливу
роботу, контролюючи стан газорозподільних мереж та забезпечуючи
зручний та безпечний газ у домівках
наших споживачів.
Ми також вживаємо всі заходи безпеки
для наших співробітників та впроваджуємо дистанційні процеси роботи,
щоб мінімізувати загрози для наших
працівників та підтримувати безперебійну стабільну роботу підприємства.
Кожен має почувати себе захищеним.
А наші клієнти мають відчувати, що ми
продовжуємо дбати про них щодня,
щохвилини.
Дякую вам за ваші зусилля!

Крок 3. Увага! При натисканні на кнопку
"Зареєструватися" на номер вашого мобільного
телефону прийде СМС-повідомлення з кодом
підтвердження. Введіть код, щоб підтвердити
реєстрацію

Крок 4. Якщо з якоїсь Ви причини не підтвердили свій номер мобільного (або перейшли на іншу
сторінку, або знову намагаєтеся зареєструватися
чи інше) і при реєстрації у Вас виникає наступна
помилка

Не панікуйте! В данній ситуації ми рекомендуємо
Вам перейти на форму "Відновлення паролю" та
активувати свій номер за посиланням
billing.kgaz.com.ua/repair
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Пропонуємо вашій увазі
найважливіші тези з великого
інтерв’ю Богдана Вікторовича
Оксененка, стосовно тих
питань, які безпосередньо
торкаються працівників
«Кременчукгазу», наших
споживачів та стану «газових»
справ у нашому регіоні.

Про досягнення ПрАТ
«Кременчукгаз».
За 11 років моєї роботи у ПрАТ «Кременчукгаз» була проведена повна реструктуризація бізнеса, головним результатом якої
стала оптимізація фінансового балансу підприємства.
По перше, були виділені пріоритети: на що
використовувати кошти, а на чому їх економити. З урахуванням боргів перед Нафтогазом ми вимушені були займатися оптимізацією. За рахунок цього наша структура
ефективна. І деякі кризи, які час від часу
виникають, вони не дуже сильно впливають
на загальну фінансову ситуацію.
Ми суттєво покращили умови праці: оновили приміщення, транспорт, спецодяг.
Провели реконструкцію газорозподільних пунктів та ввели телеметричні заходи
контролю – дистанційний моніторинг.

Про особливості
регіонального
споживання газу.
Полтавська область – один з лідерів із запасів газу, а також видобутку, але на ціну газу
це не впливає. Ціна – це ринковий фактор,
а вартість видобутку – то інше, собівартість
має інші фактори коливання.
Видобувають газ на Полтавщині, а потім
передають у трубу «Укртрансгазу». Він сам
змішує газ різного походження: український, російський, європейський і передає
«Кременчукгазу» у точці передачі – на розподільчій станції. У нас кілька станцій, півтора десятка точок передачі газу з інших
мереж для наших споживачів.
Газ різної якості. Український – більш калорійний, більш якісний, ніж російський. В тих
регіонах, де є можливість домішувати український газ у трубу, теплотворність цього
газу вища. Наприклад, у Херсонській області газ один з найменш теплотворних. У
нас на Полтавщині ближче до максимуму у
рамках ГОСТу.

Про якісні умови
праці у ПрАТ
«Кременчукгаз»
У нас прийнятий колективний договір з хорошим соціальним пакетом. Окрім конкурентних зарплат, у нас існує ціла система
внутрішньокорпоративної фінансової допомоги: при народженні дитини, одруженні,
смерті когось із родичів, часткова матеріальна допомога при хворобі - в межах 1000
грн - на ліки. Влітку дітей оздоровлюємо
за свій рахунок у таборах. Працівників відправляємо на Чорне море для відпочинку.
У минулому році тільки на оздоровлення
працівників ПрАТ «Кременчукгаз» витратив
800 тисяч.

Про послуги онлайн і
оффлайн.
«Кременчукгаз» прагне бути максимально
прозорим для населення. На сайті “Прозорро” кожна людина може зайти, подивитися
нашу документацію. Ми повністю викладаємо на сайт річну звітність, і кожні 5-6 років
робимо міжнародний аудит. Ми намагаємося вибудувати максимально прозору компанію.

Мені особисто імпонує ідея «країни у смартфоні». І ми будемо оцифровувати наші сервіси поетапно. У нас є особистий кабінет. Для
юридичних осіб – всі документи підписуємо
з електронно-цифровим підписом, людям
не потрібно до нас приходити взагалі.

А для промислових клієнтів – щоб не ходили, а всі питання вирішували дистанційно.
Онлайн та по телефону з менеджером у разі
потреби. Зараз у нас є 2 менеджери для
юридичних осіб.

Про найближчі плани
підприємства.
Пріоритетний напрямок розвитку – інформаційні технології. Ми зараз перейшли на
нову білінг-систему, яка розроблена з нуля
та дозволить ввести додаткові сервіси для
споживачів.

Друге – покращити ще умови праці, модернізувати власну лабораторію, де ми робимо
аналіз якості газу для максимального забезпечення потреб споживачів.
Третє – відкрити новий сервісний центр обслуговування, повністю спрямований на задоволення потреб населення.

Ми будемо стимулювати дистанційність
операцій. Хочемо мотивувати приватних
осіб активніше користуватися особовими
кабінетами. Це окремий додаток на сайті.
Для нас сьогодні важливо запустити більш
масштабний сервіс послуг для фізичних
осіб, і стимулювати людей спілкуватися з
нами через особистий кабінет. Це допоможе їм заощадити час і зусилля, а для нас
- зменшить кількість операцій руками і, як
наслідок, кількість помилок через людський
фактор.
У нас дуже хороший ЦНАП в міськвиконкомі Кременчуга. Ми хочемо зробити ще одну
точку комунікації з клієнтами «Кремен-
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чукгаз». Вона вже є, але не вистачає приміщення. До 1 липня 2020 року вирішимо
це питання й запустимо. Там будуть адміністратори, які всі питання будуть вирішувати
на місці. Максимально зручний сервіс для
людей – один раз приходиш і все вирішуєш.

Четверте – провести корпоративні тренінги
з підвищення кваліфікації слюсарів, які здійснюють технічне обслуговування газового обладнання та відкрити своє внутрішнє
ПТУ, куди будемо відбирати найталановитішу молодь для навчання реальним робочим спеціальностям.
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Наші люди
1-го квітня ПрАТ «Кременчукгаз»
виповнилося 56 років. Тому
сьогодні в нас досить незвичний
формат знайомства з нашими
працівниками. Ми вирішили
знайти найстаршого та наймолодшого працівників і розпитати
їх про роботу в «Кременчукгаз».
Ними
виявились
72-річний
авто-електрик В’ячеслав Білоус
та 21-річний монтер із захисту
підземних трубопроводів від
корозії Артем Волонтирець.

щось конкретне. А так - на викликах ми не
працюємо, зі споживачами майже не стикаємося.
Артем: для мене найяскравіше – не
конкретні ситуації, а колектив. Мені одразу
тут сподобалося, є з ким поспілкуватись, є в
кого повчитись. Якщо потрібно – підкажуть,
підтримають.
А є серед ваших колег є хтось, кого Ви
вважаєте прикладом для наслідування?
Або навпаки, молодим спеціалістом, від
роботи якого ви в захваті?
В’ячеслав: ну звичайно. От, наприклад,
Вова Самсонов – слюсар, хороший молодий
хлопець, спеціаліст вищого класу.

Проект
допомоги
«Кременчукгаз» розпочинає
проект допомоги "КГ_бабусі_
та_дідусі"
Соціальна відповідальність - це один з головних принципів нашої компанії. А турбота
про наших споживачів є сенсом та головним завданням нашої діяльності. Сьогодні
ми маємо особливо подбати про найстарших наших споживачів. Адже самотні люди
похилого віку опинились у подвійній скруті:
виживати на пенсійні кошти їм і так було
нелегко, а тепер вони опинились у суворій
ізоляції через особливу вразливість перед
коронавірусом.

Як давно Ви працюєте в ПрАТ «Кременчукгаз»?
В’ячеслав: всього лише з грудня 2015-го
року. Але взагалі-то я з 16 років працюю
за тою самою професією, що і зараз –
авто-електрик, акумуляторщик. І все життя
в Кременчуці, але на різних підприємствах.
Артем: а я з грудня 2018-го року, з 19-ти
років

Артем: Є і багато. Це і Віктор Красовський,
і Олександр Кравченко, Чайка Віталій,
Сергій Зінченко. Це все хлопці з моєї бригади, у них є чому повчитися.
Як Ви вважаєте, якою має бути зарплата у
працівників вашої сфери? Можна пофантазувати на цю тему. Можливо, Вам дуже
хочеться придбати автомобіль або яхту?
В’ячеслав: Автомобіль… Мене, знаєте, від
цих машин… (сміється). Багато я їх передивився, тому не треба воно мені. Я – пенсіонер, мені достатньо й того, що дають.
Потреб особливих не маю, поки що на все
вистачає.
Артем: зараз заробітна платня для людини
мого віку має бути ну хоча б 7,5 – 8 тис.
гривень. Дуже важко в наш час, якщо вона
менша.
Поговоримо про Ваш вільний час. Чим
займаєтесь, коли приходите з роботи? Є у
вас якісь хобі?

Пригадайте Ваш найбільш яскравий
спогад про роботу у «Кременчукгаз». Що
це було? Можливо, запам’ятались якісь
робочі моменти або цікаві випадки?
В’ячеслав: та на кожному кроці якісь ситуації, я ж працюю з аварійними випадками –
там робота непередбачувана, і не обереш

В’ячеслав: Я займаюсь дачею. Зараз, через
карантин, вже на неї же не поїздиш, але
взагалі – люблю. Потрібно чимось займатись, не байдики бити. Вирощую там картоплю, помідори, огірки. Все як у всіх, як то
кажуть.
Артем: Я у вільний час на велосипеді катаюсь. Раніше, до роботи міг на дуже великі
відстані виїжджати, зараз вже не встигаю.
Але містом катаюсь. На мотоциклі так само.
Ну і комп’ютер, мабуть, теж варто згадати.

«Кременчукгаз» оголошує старт благодійної акції, покликаної допомогти самотнім
дідусям та бабусям нашого міста в умовах
карантину - «КГ_Бабусі_та_Дідусі». Ми
пропонуємо зробити безкоштовне профілактичне обстеження газового обладнання
та надати «карантинну корзину», що складається з продуктів харчування та гігієнічних засобів.
Тому, якщо у вас є сусіди або знайомі самотні бабусі та дідусі – повідомте
про це у ЦОС «Кремнучкгаз» за номером
+380675047816, і ми надамо цій людині
тижневий запас їжі та необхідні захисні
засоби на період надзвичайної ситуації в
країні.
Літні люди не мають змоги замовляти їжу та
послуги за допомогою інтернету, тож ми з
вами маємо допомогти їм рідше виходити
на вулицю і не наражатися на небезпеку!
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Друзі та колеги, сьогодні багато ваших
знайомих та сусідів залишаються вдома на карантині. Залишаються вдома
і їхні діти. В цей період користування
побутовими газовими приладами знач-

но зростає, а отже зростає і вірогідність
позаштатних ситуацій. Ми пропонуємо
вам невелику соціальну місію: коли ви
прочитаєте цей номер «ГаЗЗети», поділіться ним з вашими сусідами і привер-

ніть їхню увагу до правил безпеки, які
ми спеціально для них публікуємо на
останній сторінці цього номеру.

Щиро дякуємо!

ДІЙТЕ
ОДРАЗУ,
ЯКЩО
ДІЙТЕ ОДРАЗУ, ЯКЩО
ВІДЧУЛИ
ЗАПАХ
ГАЗУ
ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ
ВИТІК ГАЗУ – найбільш поширена небезпечна ситуація
при користуванні побутовими газовими приладами.

ТРИ ПРИЧИНИ
ВИТОКІВ ГАЗУ

ЩО ПОТРІБНО
ЗРОБИТИ:

Порушення правил
безпеки при користуванні
побутовими газовими
приладами: затухання
полум’я від протягу,
залиття рідиною,
залишили плиту без
нагляду.

перекрити всі крани газових
приладів та крани перед
ними

Експлуатація несправних
газових приладів.
Необхідно проводити
вчасне технічне
обслуговування газового
обладнання. Коли прилад
несправний, процес
згорання буде неповним,
що призведе до появи
отруйного чадного газу.

викликати аварійну службу
за номером телефону 104

Розгерметизація
різьбових з’єднань газових
приладів.

відкрити вікна та двері, щоб
провітрити приміщення
вивести всіх із загазованої
зони

ЩО НЕ МОЖНА
РОБИТИ НІ В ЯКОМУ
РАЗІ:
не запалювати вогонь і не
курити
не вмикати та не вимикати
електричні прилади
не користуватись в
приміщенні телефоном
не намагатись самостійно
усунути несправність

Бережіть себе та
свою родину!
kgaz.com.ua

