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Щомісячне друковане видання KG GROUP

Акційні газові котли та
супутній монтаж і сервіс
Магазин «104 запчастини» - все для газового обладнання та опалення
Магазин газового обладнання під символічною
назвою «104 запчастини» відкрило ТОВ «КГАЗКомерц», що входить до групи компаній KG_GROUP.
Тут є опалювальні котли всіх видів провідних брендів; газові колонки; плити; варильні поверхні; кухонні
витяжки; димоходи і комплектуючі; монтажні комплекти; запірна арматура для будівництва мереж;
поліетиленові труби для підземки та поліпропіленові - для внутрішньо-будинкових мереж; усі типи
лічильників вітчизняних виробників, а також теплокераміка.
Новий магазин розміщений практично поряд
із дверима ЦОС, у провулку Героїв Бреста, 46 у
Кременчуці. А програма «Газовий майстер» працює
там же – на території «Кременчукгазу», отож
практикуючий консультант завжди поряд.
Є можливість розстрочки та онлайн-замовлення, в тому числі, на бойлери, радіатори
опалення, обігрівачі.
«Наша найбільша перевага – це індивідуальний підхід, причому без будь-якого зволікання, - каже директор ТОВ «КГАЗ-Комерц»
Денис КОЛЕСНИК. - В результаті клієнт
отримає те, що потрібно саме йому, виходячи із умов конкретної оселі. Ми гарантуємо
доставку й доступну ціну на обладнання»
Працюємо щодня (крім cб-нд)
з 8:00 до 17:00 (пт – до 16:00).
Телефони магазину: 050 01 01 104
067 00 60 104 (вайбер)

здійснюють чітко за
показниками споживача.

28 жовтня споживачі прийшли
до ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»
за роз’ясненнями щодо затримки
платівок за газ. Вони запевнили,
що є його споживачами, бо подали
заяву приєднання до цього постачальника. Директор підприємства Валерій КУЗЬМИНСЬКИЙ
пояснив, що з часу переходу до
нового постачальника із заявами
звернулаися понад сотня тисяч
людей. Та приєднали поки що
не всіх – частина залишається у
Постачальника останньої надії
(ПОН). На операторів лягло надмірне навантаження – величезна
кількість документів, які все ще
опрацьовуються. Крім того, посадовець заспокоїв, що рахунки для
споживачів ТОВ «КременчукгазТрейдінг» сформовані, і обов’язково дійдуть до них. Нарахування

Щодо
телефонного зв’язку, то у
Центрах обслуговування споживачів
працює кілька ліній.
Але коли мова йде
про десятки тисяч споживачів, то
бракуватиме жодного штату адміністраторів, щоб встигати відповісти на кожен дзвінок, бо наші працівники ще й обслуговують живі
черги.
Ми намагаємося подолати цю
проблему в надскладних умовах,
в яких опинилася газова галузь
України – її цілодобово лихоманить від політичних впливів,
стрибків цін, неочікуваних рішень
на найвищому рівні.
Ми залишаємося працювати за
цих обставин і гарантуємо своїм
клієнтам зручний та безпечний газ. Компанії, що входять до
KG_GROUP, завжди відкриті до
людей. Адже наша місія – зробити
комфортними для споживачів усі
послуги, які надаємо.

Олександр (на фото зліва)
придбав
двоконтурний
газовий котел з відкритою
камерою згоряння «Nike
Mythos 24 2 E». Всього
за 15 300 грн! Покупець
розказав, що збирається
замінити старий котел у
своєму приватному будинку. «Сервіс – на 5ть балів
із 5ти! – каже власник
новенького котла. - Мені
підібрали
обладнання,
продали товар за акційною ціною та розповіли
про супутні послуги, якими
можна скористатися в
комплексі з покупкою!»

Богдан Оксененко
Ми розширюємо лінійку послуг KG_GROUP та
спрощуємо доступ до них, Разом із постачанням природного газу, експлуатацією
мереж, техобслуговуванням
промислових та побутових
приладів, споживач тепер
може придбати у нас газові
прилади чи комплектуючі.
Ми вважаємо себе достатньо
компетентними в енергетичних питаннях, щоб вирішувати їх комплексно на високому рівні. Розв’язувати задачі
дозволяє сучасна технічна
база, досвід та кваліфікація
фахівців.
Щодо тривог стосовно ситуації на ринку газу, то знаю
одне: варто йти в ногу із
часом, навіть, випереджати
його. Зміни торкаються нас
у будь-якому випадку. Ми
мусимо скористатися ними і
стати високотехнологічною
енергетичною компанією в
регіоні, бути по-справжньому цінними та корисними для
клієнтів.
Зміни починаються із кожного з нас.

Ресурс є!
Завдяки зусиллям фахівців
ТОВ
«КременчукгазТрейдінг» у спільній роботі з
«Нафтогазом» стало можливим підписання контракту на
український ресурс. В результаті ми отримали природний
газ, яким забезпечуватимемо
населення до кінця опалювального періоду (до кінця
квітня 2022 року).
ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»
має достатній ресурс для
забезпечення
населення
природним газом. Вважаємо
за доцільне повідомити про
це на початку опалювального сезону, із огляду на побоювання споживачів щодо
впливу коливань європейського ринку газу на місцевих постачальників. Ми вживаємо заходів до покращення обслуговування клієнтів та маємо наміри зробити наш ресурс доступнішим. Вирішення окремих ключових питань
займає час, отож ми розраховуємо на розуміння своїх споживачів.
Будь-які питання, незалежно від постачальника, можна вирішити за
допомогою Центрів обслуговування споживачів, які працюють БЕЗ
ПЕРЕРВИ! Задля зручності та із огляду на карантинні умови, ми продовжуємо застосовувати оnline-зв’язок: телефонні лінії, Особистий
кабінет на сайтах компаній та соцмережі.
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ЦОС у Крюкові: третій
місяць – «політ нормальний»
В новому Центрі на Правобережжі
Кременчука споживачі отримали
3744 відповіді на свої запитання
Від часу відкриття нового Центру
обслуговування споживачів у
Крюкові пройшло два місяці. Він
почав роботу 18 серпня для мешканців Правобережжя з метою
доступності послуг та розвантаження головного офісу ЦОС від
черг. У цій частині території обслуговування ПрАТ «Кременчукгаз»
мешкає близько 20 тисяч споживачів.
Адміністратори кажуть, що люди
цікавляться темою обліку, а саме
встановленням і повіркою лічильників, уточненням по рахунках і
показниках. Крім того, важливе
для них питання - постачання природного газу. Споживачі також
замовляють монтаж чи рекон-

струкцію мереж і обладнання у
своїх оселях.
Із 18 серпня по 18 жовтня 2021
року наші співробітники надали
3744 відповіді на питання, поставлені під час відвідування Центру.
Графік прийому споживачів:
з Пн по Чт - 8:30-16:30
Пт - 8:30 -15:30.
БЕЗ ПЕРЕРВИ!
Для роботи зі споживачами
Правобережжя ми продовжуємо застосовувати оnline-зв’язок.
Наразі це важливо, із огляду на
карантинні умови через поширення коронавірусу. Зокрема, працює
Viber 067 504 78 16.

Нові прилади бережуть
час і кошти
Лабораторія повірки засобів
вимірювальної техніки оснащена
власними калібраторами

«Будь-який вузол обліку газу оснащений
коректорами-обчислювачами перерахунку в
стандартні умови, із огляду на тиск і температуру - пояснює начальник Техуправління підприємства Валерій ДЕНИСЕНКО. – Система
розрахунку обсягу газу, як і лічильники, повіряється раз на два роки. Якщо раніше ми повіряли своє обладнання на заводах-виробниках,
то зараз у своїй лабораторії створили робоче
місце, і тепер здійснюємо повірку як для населення, так і на вузлах обліку багатоповерхівок,
на ГРП та ШРП».
Інженери, які працюють на нових приладах, пройшли відповідне
навчання на заводах-виробниках
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Зросла кількість викликів
«Газового майстра»
У жовтні приблизно у два рази зросла
кількість викликів «Газового майстра» в
порівнянні з попереднім місяцем або ж
літніми місяцями. Про це розповів директор ТОВ «Кременчукгаз-Сервіс» Юрій
ЩЕРБУХА. Саме це підприємство групи
компаній KG_GROUP реалізовує програму
«Газовий майстер». Із похолоданням споживачі поспішають запустити газові котли,
щоб обігріти свої приватні оселі.

ПрАТ «Кременчукгаз» поступово, але постійно
вводить інновації у робочий процес. У рамках
цьогорічної інвестиційної програми придбано
нове обладнання з повірки коректорів, датчиків тиску і датчиків температури.

Не кожне газове підприємство, на кшталт нашого, має
власні подібні прилади, хіба що в обласних центрах

Споживачі активно
запускають опалення

«Вітчизняний калібратор встановлює, чи
вкладається коректор у стандартні умови, чи
правильно він рахує, - розказує начальник
Лабораторії повірки засобів вимірювальної
техніки Вадим РОМАНЧУК. – Ми давно мали
наміри придбати таке обладнання для повірки коректорів датчиків тиску та температури.
У «Кременчукгазу» десь із пів мільйона коректорів. Раніше кожен із них проходив повірку
аж півтора-два тижні в Харкові чи у Вінниці.
Таким чином, ми зняли часові затрати. Крім
того, нашому підприємству тепер дешевше
обходиться власна повірка. Лабораторію оснастили дуже дорогим німецьким калібратором
для повірки датчиків температури».

«Велика кількість викликів зараз надходить саме від споживачів, які мають котли,
- пояснює Юрій ЩЕРБУХА. - У нас навіть
на заявках із ЦОС окрему позначку стали
робити «котел». Виїжджаємо, щоб запустити, перевірити справність, почистити
опалювальне обладнання. Роботи дуже
багато. Хотілося, щоб господарі заздалегідь готувалися до зими, до увімкнення
опалення. Бо наразі у майстрів занадто
велике навантаження. Не дарма в народі
кажуть: «Готуй сани влітку!...»

«Газовий
майстер»
швидко й
мобільно
виконує
послуги із
обслуговування
та ремонту
газового
обладнання.
Телефони:
0536 780404,
067 5037520,
095 7200036,
067 6264521

kg-group.com.ua
kgaz.com.ua

«Газ-лікбез»

Школярам - про безпечне користування
газовими приладами
тин завадив цьому. Перед черговим посиленням обмежень ми все ж відвідати 3, 22 та 31
гімназії, 15 початкову школу, 26 ПТУ. Школярі
побачили тематичні мультфільми і відео про
найглибшу в Європі газовидобувну свердловину (6750 м!), яка знаходиться саме в нашому
краї – на Полтавщині, в Шишацькому районі.
«З настанням холодів люди частіше використовують опалювальні прилади, прилади
нагріву води та газові плити, - розповідає Спілкування на тему поводження з природним газом
Світлана КОРОП. – Діти повинні розуміти, що провела інженерка з підготовки кадрів ДОГРМ та С ПрАТ
використання газу в побуті може бути ком- «Кременчукгаз» Світлана КОРОП
фортним лише за умови дотримання правил безпеки. Вони мають знати, навіщо обов’язково провітрювати приміщення - для забезпечення повного згорання газу! Інакше з’явиться підступний і небезпечний чадний газ, що
здатен непомітно отруїти людину. Випадки
отруєння чадним газом трапляються і через
погодні умови, зокрема, перепади тиску тощо.
Діти дізнаються, що не можна залишати без
нагляду їжу на газовій плиті. Ми пояснюємо,
що монтувати чи демонтувати газові прилади
можуть лише кваліфіковані фахівці, бо самовільні роботи на газопроводах несуть загрозу
безпеці. Пропонуємо, щоб діти після нашого
спілкування запитували вдома, як дорослі
користуються газом, в якому стані димоходи і
чи знають вони, як перевірити тягу, що треба
робити, коли чути запах газу. Таким чином,
важливою теми безпеки ми охоплюємо цілі
родини».
Цього разу Світлана Михайлівна наголосила на тому, що газові прилади, так само як і
решта ґаджетів, стрімко оновлюються. Отож
варто враховувати їхні функції під час користування. Сподіваємося, дітям було цікаво, а всі
причетні (бабусі-дідусі, мамусі-татусі) збагаУчні 22-ї гімназії почули про користь і небезпеку природного газу, грали у вікторину, розглядали листівки, ділилися спостереженнями тилися важливими знаннями!

Напередодні опалювального періоду кременчуцькі школярі дізналися про правила
безпечного користування газовими приладами в побуті завдяки ПрАТ «Кременчукгаз».
Зазвичай ми проводимо масштабну просвітницьку роботу, яка охоплює тисячі дітей в
навчальних закладах міста, оприлюднюємо цікаві відомості про властивості газу, про
поводження з ним, публікуємо фоторепортажі в соцмережах, де дітям цікаво відшукувати
себе та однокласників і сприяємо поширенню
важливої інформації у розважальній формі.
Останні півтора року коронавірусний каран-

На змагання – разом
з KG_GROUP!
Компанія забезпечила трансфером КременчукКотельва-Кременчук людей з інвалідністю
Якщо ви, не дай боже, лежите У змаганнях брали участь команкотрийсь день на дивані, то хай ди з Полтави, Котельви, Хоролу,
ви будете здорові! Однак життя Кременчука, Лазірок. Грали в
вирує навкруги неймовірними дартс, баскетбол (закидання
темпами, охоплює, залучає пози- м’яча в кільце), корихол, метання
тивом тих, хто готовий проявля- кілець та бочу.
ти яскраві емоції і навіть
генерувати їх. Йдеться про
спортсменів громадської
організації «Кременчуцьке
міське товариство людей з
інвалідністю», яким ніколи,
з часу нашого знайомства,
не сидиться на місці! Цього
разу вони брали участь
у XV Обласній Відкритій
Спартакіаді з рекреаційних
видів спорту «Артспорт»
в особисто командному
заліку в Котельві. Щоб
дістатися туди, знадобилася допомога – трансфер
забезпечила група компа- 11 листопада ГАЗелька з логотипом ПрАТ «Кременчукгаз» вдосвіта вирушила
ній KG_GROUP.
із командою у складі семи чоловік та їх супроводом на спартакіаду

Команда привезла 7 перемог: Жанета Симонян, Світлана Карпук, Ірина
Загребельна, Віктор Польовий, а також 2 місце в командній грі боча Святецька, Остаповець, Горохов (дехто змагався на візках, бо має ураження
опорно-рухового апарату)

Нагадаємо, що цього року під час благодійного заходу
до Дня захисту прав дітей та батьків, ми дізналися кілька вражаючих історій про родини, де є люди з
інвалідністю. Тоді й вирішили співпрацювати з ними. За
допомогою KG_GROUP у вересні наші друзі потрапили
на Пирятинський мистецький фестиваль та на спартакіаду під Полтавою.
Кожному працівнику нашого колективу на чолі з
Богданом ОКСЕНЕНКОМ «Кременчуцьке міське товариство людей з інвалідністю» дякує за благодійність.
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Майже щодня - тренування!
В Горішніх Плавнях аварійні бригади ПрАТ «Кременчукгаз»
шліфують майстерність
18 та 19 жовтня газовики під керуванням
майстра Аварійно-диспетчерської служби
Андрія ВОРОШИЛА тренувалися відшукувати витоки газу.
20 жовтня став важливим днем, коли всі 5
бригад Горішньоплавнівської дільниці задіяли у навчаннях з ліквідації аварійної ситуації на ГРП та ШРП (спрацювання запірного
скидного клапана, зниження та підвищення
тиску тощо).
27 жовтня також відбулися тренування –
хлопці відпрацьовували нормативи, щоб
вдосконалити власні показники.
Нагадаємо, що протягом року ПрАТ «Кременчукгаз» проводить близько сотні тренувань для працівників АДС, як внутрішніх, так
і спільних з оперативними службами міста

наші ювіляри
Сергій КРАВЧЕНКО, майстер Аварійнодиспетчерської служби ПрАТ «Кременчукгаз»
Сергій Леонідович стримана людина
та обізнаний фахівець. На оперативній
роботі Служби «104» він незамінний
спеціаліст. Весь колектив передає найщиріші побажання з нагоди ювілею та
зичить добра!
«Шляхи років... Мов казка, ніби сонце.
Що побажать в римованих речах?
Щоб в вашім небі вічно сяло сонце
І молодість світилася в очах!»

Галина КОВНЕР, приймальниця замовлень
Департаменту обслуговування газорозподільних
мереж та споруд
Сонячна й усміхнена наша колежанка Галина Олександрівна має
добру вдачу та хист до роботи. У справах – чітке виконання, у
спілкуванні – завжди привітність, небайдужість та допомога.
Це справжня майстриня і рукодільниця – її вишивками милуэться
безліч людей!
Вітаємо Галину з ювілеєм від колективу
всього Департаменту та зичимо щиро
натхнення й любові! Хай буде здоров'я
і щастя у вашому домі! Приймайте,
шановна імениннице, побажання:
«На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ваша ювілейна дата,
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до вас щоднини прибуває,
Хай Матір Божа вас охороняє!»

Олена БІХ, контролерка газового господарства
відділу обліку природного газу та формування
балансу Департаменту обліку природного газу
Уважна, роботяща та відповідальна
– так про неї відгукуються в колективі. Завжди привітна та небайдужа до
колег та споживачів.
Від колективу відділу на адресу Олени
надійшло таке привітання:
«Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж!
Хай Бог пошле років іще багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!»

Костянтин ПЕРЕДЕРІЙ, слюсар з експлуатації та
ремонту газового устаткування дільниці моніторингу
розподільних мереж ДОГРМ та С
Незважаючи на те, що Костянтин Миколайович працює на
нашому підприємстві лише пів року, він зарекомендував себе працьовитою та чуйною людиною. Завжди
відповідально ставиться до своєї
роботи. Дуже піклується про своїх дружину та донечку.
Від всієї бригади на чолі з майстринею
Оленою БЕЗУГЛОЮ вітаємо його з
ювілеєм та бажаємо:
«Хай душа співає, серце веселіє,
Здійсняться всі мрії, збудуться надії!
Здоров’я міцного, друзів незрадливих і
В житті днів лише щасливих!»

Сергій МОЙСІЄНКО, слюсар з експлуатації та
ремонту газового устаткування Служби експлуатації
та техобслуговування будівель та споруд

Наталя КУЗЬМИЧ, провідний інженер з охорони
навколишнього середовища Служби охорони праці
та техніки безпеки

«Сергій Володимирович старається виконувати свою роботу
якомога якісніше, - розповідає начальник служби Сергій
КУЧЕРЕНКО. - Він фахівець із будівництва – справжній спеціаліст
своєї справи. Може грамотно зібрати
й розібрати будь-який складний конструктивний вузол – двері, вікна тощо.
Щиро бажаємо від нашого колективу,
щоб життя стелилося рівною доріжкою,
а на ній траплялися лише добрі люди
та позитивні події!»
Радості, добра вам і здоров'я
На щодень міцного, як граніт.
Світ завжди приймайте із любов'ю,
Хай щастить вам! Многая вам літ!

Кращого фахового еколога ще треба пошукати! Порядок у справах, високий рівень знань та досвіду Наталі Йосипівни грає
важливу роль у роботі служби. Шану та повагу серед колег здобула вона відповідальною працею та
привітністю в колективі. Знаємо, що
Наталя – чудова мама, яка пишається
спортивними досягненнями сина. Хай
буде благополуччя у вашій родині,
шановна ювілярко! Бажаємо бути здоровою, веселою та щасливою!
Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі
Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті!
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