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Щомісячне друковане видання KG GROUP

ПрАТ «Кременчукгаз» інвестує
в розвиток і безпеку

відстеження та вивід
на мапу телеметрії,
гідравлічного
розрахунку,
створення моделі реальної
газової мережі з урахуванням напрямку
потоку газу, тиску,
навколишнього середовища та пристроїв.

Стратегія
Витрати
ПрАТ
«Кременчукгаз»
в
рамках Плану розвитку
газорозподільної системи 2021
року,
затвердженої
НКРЕКП,
вражають
масштабами! Особливо
із огляду на складну
ситуацію в економіці.
Минулого року освоєно близько 26 мільйонів гривень інвестицій. Керівництво взяло
важливу відповідальність за розвиток компанії на задоволення
потреб
споживачів,
їхньої безпеки й комфорту. Завдяки ефективному менеджменту
колектив крокує до
своєї мети, перетворюючись на високотехнологічну регіональну компанію.

Результат
– комфорт
споживачів

газопостачання.
Обладнання
ефективно регулюється та має
більший термін експлуатації.

Переоснащення
За словами начальниці відділу капітального будівництва
ПрАТ «Кременчукгаз» Анни
БЕЗРОДНОЇ, придбано машини й
прилади, здійснено реконструкції, заміну устаткування, газифіковано об’єкти.
Під час виконання інвестиційної програми ми інформували
споживачів про реалізацію своїх
проєктів та публікували результати роботи. Вона стосується
переоснащення об’єктів газорозподільної мережі, заходів, спрямованих на зниження виробничо-технологічних витрат і втрат
газу, модернізації та закупівлі
техніки, впровадження систем
протиаварійного захисту систем

Контроль і аналіз
Ми забезпечили оперативний
контроль за роботою об’єктів, автоматизували процеси,
скоротили «кадрові витрати»
й час на збір даних та ідентифікацію позаштатних ситуацій.
Попіклувалися про недопущення негативного дисбалансу в
ГРМ в зоні обслуговування ПрАТ
«Кременчукгаз» та можливість
контролювати добове споживання з одночасним фіксуванням
спожитого об’єму газу по кожному ГРП або ШРП.
Впроваджуємо геоінформаційну систему для оцифрування
інформації про газові мережі на
території діяльності. Планується

Реалізація заходів,
передбачених інвестиційним
планом,
покликана
значно
покращити стан та
подовжити
період
експлуатації
системи
розподільних газопроводів і
споруд на ліцензованій території ПрАТ
«Кременчукгаз». Найголовніше,
що це забезпечує надійний безаварійний та безперебійний газорозподіл.
З метою формування доброзичливості між персоналом та
споживачами,
забезпечення
координації всіх служб компанії,
впроваджується принцип «єдиного вікна». Для прийому відвідувачів по-сучасному відновлюємо
приміщення, оснащуємо їх, щоб
люди почували себе комфортно.
Ми дбаємо про спрощення і скорочення терміну надання послуг
та підвищення їх якості, впроваджуючи онлайн-сервіси, інформуємо споживачів, розглядаємо скарги та усуваємо причини.
Адже маємо наміри бути прозорими, відкритими та зрозумілими у взаємодії з одержувачами
послуг.

Переступаючи поріг Нового
2022-го року вітаємо одне
одного, колег і партнерів
групи компаній KG_GROUP!
Численний наш колектив це щирі люди, кваліфіковані
фахівці, професіонали своєї
справи. Ми цінуємо клієнтів,
намагаємося на високому рівні надавати послуги
споживачам та ретельно
слідкуємо за їхньою безпекою і в будні, і в свята.
Маємо рішучі наміри стати
кращими зі світлими сподіваннями, що доля буде
прихильною до сумлінних,
розумних, активних людей!
Чим складніше сьогодення,
тим сильніший кожен з нас.
Хай в оселях буде тепло і
затишно, хай буде мирним
небо, сміються діти і хай
щастить закоханим. А ще
бажаємо одужати тим, хто
захворів. Бажаємо вчасно
згадати про близьких і
привітати їх чи допомогти.
Врешті, по-новому подивитися на цей чудовий світ.
Живімо так, щоб, лягаючи
спати щодня, ми чекали
ранку - такого ж, як на
Різдво!

Причетність до історичної події
Газифікація містечка будівельників мосту в Кременчуці
KG_GROUP
завершила
газифікацію містечка будівельників нового мосту в
Кременчуці! Тепер їм буде
тепліше, бо газом опалюватимуть житлові та побутові
й адміністративні приміщення.
Замовники
задоволені. Зустрічаючи газовиків,
доброзичливо спілкуються,
кажуть: «Ви працюєте якісно,
швидко! Жодного такого
серед підрядників немає».

Роботи виконала група компаній KG_GROUP у суворих
погодних умовах. Протягом
січня 2022 року прокладено газопровід на територію
містечка, що розташоване на
Першому Занасипу, змонтовано вузол обліку природного газу, а також газорегуляторний пункт. Встановлено
комплект телеметрії, що дозволяє дистанційно спостерігати за роботою обладнання.
Споруджено підвідний газопровід до котельні. Здійснено

під’єднання до газопроводу.
«Намагаємося зробити комфортним життя будівельників, щоб вони могли у
найкоротші терміни побудувати міст, який нам всім
дуже потрібен!» - зазначив
заступник голови правління ПрАТ «Кременчукгаз»
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ.
Нагадаємо, що вантовий міст
у Кременчуці споруджує
турецька компанія Dogus
Insaat Ve Ticaret спільно з
вітчизняними фахівцями.
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Аварійнодиспетчерська служба
у цифрах за 2021 рік
Річна кількість виїздів
Аварійно-диспетчерської
служби
ПрАТ
«Кременчукгаз» зменшилася в порівнянні з позаминулим, 2020 роком
(мінус 43). Про це свідчить
звіт, складений за підсумками роботи служби по
всій зоні обслуговування.
Так, переважають оперативні роботи на витоках природного газу на Тренування, 29.12.2021
внутрішньобудинкових
системах. Здійснено 900 виїздів на витоки у побутових
газових приладах, а також 772 виїзди – на внутрішньобудинкові газопроводи. Всього – 1672. Чималий
ресурс витрачено на припинення витоків на зовнішніх
газопроводах – 564 виїзди. На спрацювання телеметрії газовики виїжджали 337 разів. Зареєстровано 47
надзвичайних випадків, де побувала Служба «104»
протягом минулого року. Власне, це 46 пожеж і один
вибух. Дві пожежі безпосередньо пов’язані з газом.
Зафіксовано 24 випадки займання їжі на газовій плиті.
Останнє у 2021 році тренування для горішньоплавнівської бригади Служби «104» на спеціально обладнаному майданчику було ускладнене погодними
умовами. Хлопці впоралися з пошуком витоків газу
удвічі швидше за норматив! Протягом року наші оперативники відпрацьовують до сотні таких тренувань.

Соціальна місія виконана!
ПрАТ «Кременчукгаз»
Благодійна акція «КГ_Бабусі_та_Дідусі» - Новий рік!
Працівники ПрАТ
«Кременчукгаз» разом
із групою компаній
«KG_GROUP» в рамках
корпоративної соціальної
відповідальності провели
благодійну акцію «КГ_
Бабусі_та_Дідусі» Новий рік
2022.
400 осіб поважного віку
по всій зоні обслуговування компанії отримали продуктові набори до
святкового столу. Кошти
виділило правління ПрАТ
«Кременчукгаз», за ініціативи його голови Богдана
ОКСЕНЕНКА. Було закуплено продукти харчування та засоби індивідуального захисту.
Наші екіпажі піклувалися, щоб у домівках
адресатів
відчувалася
турбота. Пакети з продуктами
привезли
на
брендованих
автомобілях «Кременчукгазу» до
самого порогу, аби людина
зайвий раз не наражала
себе на ризик інфікування,
виходячи за покупками. А

у відповідь ми отримали
неоціненні емоції, вдячність та усмішки - нас чекають, нам довіряють! Кожне
вручення ми фіксували на
камеру та оприлюднювали
у соцмережах.
Це вже четверта хвиля
благодійності, яку ще
у
квітні
2020
року
започаткувало
ПрАТ
«Кременчукгаз»,
коли
через пандемію коронавірусу ввели карантинні
обмеження. Тоді контактами сотень самотніх осіб

похилого віку, що потребують допомоги, поділилися
з нами небайдужі люди.
Успішна технологічна компанія, що здатна ухвалювати сучасні енергетичні рішення, мусить мати
людське обличчя – таким
є наше тверде переконання. Бо в кожного з нас
є родина, діти, батьки, за
яких ми несемо відповідальність.
Бережімо цінності, поширюймо добро - воно примножується!

GazART

Концерт зірок українського джазу
для … «Кременчукгазу»

Новий автопідйомник
– для машин газовиків
В рамках інвестиційної
програми на 2021 рік
ПрАТ
«Кременчукгаз»
майже повністю перейшов на самостійне обслуговування парку автомобілів.
Ще влітку минулого року
для гаража придбали
двостійковий електрогідравлічний
автопідйомник з нижньою синхронізацією підйомністю
4 тонни. Тут проводять
техобслуговування автомобілів - діагностику та
ремонт. Автопідйомник
піднімає їх на висоту до
1,8 метрів. Слюсар спокійно може ходити під
машиною, ремонтувати
нижні деталі.
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Здійснено капітальний
ремонт складу-гаражу на
території підприємства
по пров. Героїв Бреста,46
у Кременчуці. Будівля
споруджена за радянських часів та капітально
не ремонтувалася. Тепер
у приміщенні облаштували нові стелажі, встановили ворота, які забезпечують збереження тепла.

У різдвяні свята дійсно трапляються дива
для тих, хто в них вірить. Останні вихідні
2021 року в наших колег – поціновувачів
музики - пройшли захоплююче, дякуючи
дотику до мистецтва. Увечері 27 грудня в
приміщенні їдальні компанії KG_GROUP
відбувся справжній джазовий концерт
для всіх бажаючих працівників.
«Хочу поділитися своїми позитивними
емоціями від сьогоднішнього вечора! –
висловив враження від концерту голова
правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан
ОКСЕНЕНКО на своїй сторінці у Фейсбук.
- До нас в KG_GROUP та «Кременчукгаз»
завітали суперові джазові музиканти
й співаки: Олексій ПЄТУХОВ (Одеса),
Марі ЖІГІНАС (Київ), Наталя ЛЕЩЕНКО

(Кременчук) та неймовірний саксофоніст
із Черкас Михайло ЄВТУШЕНКО. Дуже
вдячний їм за те, що ми отримали можливість їх чути! Більше двох годин високоякісної музики для моїх колег з підприємств KG_GROUP!
Для мене - це новий проєкт на підприємстві - познайомити нас із найкращою
різноманітною музикою України. І сьогодні - це був перший досвід. Вважаю,
що дуже вдалий!
Я вдячний колегам за участь та реакцію!
Сподіваюсь, до нових зустрічей!..»
«… сюрпризом виявилося місце виступу, написала, зокрема, в соцмережах виконавиця Марі ЖІГІНАС, - це підприємство
«Кременчукгаз». Та знайомство з головою
Bohdan Oksenenko. Саме він влаштував
джазовий концерт для своїх співробітників! Не новорічний корпоратив, а справжній джазовий КОНЦЕРТ! Побільше б
таких керівників…»
Цінно, коли грамотний керівник ще й
справжній естет і меценат, який (при
своєму завантаженні) знаходить час,
щоб особисто поцікавитися думкою
кожного з працівників щодо мистецьких
вподобань.
Підтримуємо і пишаємося роботою в
команді з таким лідером!

kg-group.com.ua
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Зміни, що забезпечать компанії
високотехнологічне майбутнє
Думки молодих співробітників KG_GROUP

Відтепер до майбутньої дати ця
сторінка в «ГаЗЗеті» стає трибуною
для молодого покоління наших
співробітників. Світ визнає, що
його представники вимагають
від бізнесу та суспільства нових
шляхів взаємодії, підвищення
соціальної відповідальності та
мобільності, культурного різноманіття і формують ці фактори вже
сьогодні.
Ми звернулися до наших колег, які
погодилися відповісти на питання:
«Які зміни я запровадив/ла би,
щоб забезпечити своїй компанії
високотехнологічне майбутнє?»
Отож, до вашої уваги – думки
представників першого покоління, що виросло в епоху інтернету.
Прислухаймося до тих, хто створює майбутнє.
Олександр ЖИРНОВ,
майстер ДОГРМ та С
(Семенівська дільниця):

кошти. Наші автослюсарі не гірші,
а навіть кращі, знають наш парк,
і з надходженням нової техніки
навчаються. Ось узяли нового
автоелектрика - перспективний
напрям. За допомогою комп’ютера він діагностуватиме та обслу«Насамперед - поновлення
автотранспорту, поновлення, хоча говуватиме всі авто іноземного
б частково, старих газорегулятор- виробництва. Оснащуватимемо
них пунктів. Повне забезпечення наш бокс новітніми приладами.
слюсарів інструментом і витратни- Сподіваюсь, що за два роки, як
кажуть, вийдемо в нуль».
ми матеріалами.
Денис ФЕДОРИЧЕВ,
В принципі, з усіма підрозділами
начальник ДОГРМ та С:
ми співпрацюємо злагоджено.
Залишається тримати планку
«Перше - навчання персоналу
якісної роботи».
по роботі з ПК для якісного докуОлександр ГРИНЬКО,
ментообігу. Друге - придбання
начальник гаража:
ERP (Enterprise Resource Planning
- Планування ресурсів підпри«Зараз вже установили автопідємства - корпоративна інформайомник, обіцяють шиномонтаж
ційна система, призначена для
і балансувальну установку.
автоматизації обліку й керування)
Необхідний комп’ютер для діата CRM (Customer Relationship
гностики автомобілів. Ще для
підприємства було б економніше Management - управління відносинами з клієнтами - поняття, що
мати власну мийку для машин.
охоплює концепції, котрі викоМісце є - з’явилися криті парристовують компанії для збору,
кувальні місця. Вже з головою
зберігання й аналізу даних про
правління говорили, що поступово відходитимемо від СТО,
споживачів, постачальників, партбо на них витрачаються немалі
нерів та інформації про взаємо-

відносини з ними), відповідно, для
якісного документообігу а також
для контролю якості наданих
послуг. Третє - придбання ліцензійного програмного забезпечення WINDOWS - також для якісного документообігу».
Інна ДОРОШЕНКО,
операторка ЦДС:

Олександр ЖИРНОВ

Олександр ГРИНЬКО

Інна ДОРОШЕНКО

2022 року Україна вперше відзначатиме щорічний День
молоді 12 серпня, згідно з Указом президента. Рішення
прийняте з метою підтримати інтеграцію української молоді
до європейської спільноти. Таким чином радянська традиція
святкувати День молоді в червні нарешті пішла в минуле.

Денис ФЕДОРИЧЕВ

«Хотілося щоб була кімната для
відпочинку, наприклад, як у
ЦНАПі, там п’ють каву, грають
в міні-боулінг, в теніс. Можна
порухатися, хто засидівся, чи
навпаки, посидіти, хто весь час
на ногах. У нас уже такі зони
практикують. Для працівників, які постійно спілкуються
зі споживачами, мусить бути
психологічне розвантаження,
можливість побути на самоті
кілька хвилин. Тому що в робочій обстановці трапляються
емоційні сплески. Робота мусить
бути спокійною та злагодженою,
але ж зазвичай хтось поспішає,
хтось домінує. Добре було би
проводити заняття із трудової
етики, а також навчати новим
комп’ютерним програмам».

Конкурс юних відеоблогерів

Голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан ОКСЕНЕНКО вручив головні
призи від Святого Миколая призерці глядацьких симпатій (за найбільшою
кількістю лайків у соцмережі) – Єві ФЕДОСЕЄВІЙ (зліва на фото) та головному
переможцю, якого визначило журі – Ярославу ТКАЧЕНКУ

Конкурс юних відеоблогерів до Дня Святого
Миколая
проводила
група компаній KG_
GROUP. Дітям віком до
12 років запропонували у соцмережах зробити коротке відео про
нашого героя Дракошу
Вогника – справжнього друга тих, хто дотримується правил безпеки в користуванні
газовими приладами. Журі обрало сім
роликів, що відповідали умовам конкурсу.
Їх оприлюднили на сторінці KG_GROUP у
Фейсбуці для голосування серед корис-

тувачів, і врешті вибрали переможців. Кожен
із учасників отримав
солодощі, а найголовнішими призами стали
лампа відеоблогера та
мікрофон.
«Дякуємо, що ви проявили своє натхнення та емоції у тому
завданні, яке ми для вас придумали, - сказав на зустрічі з малечею
керівник компанії Богдан ОКСЕНЕНКО.
– Запрошую вас до наших майбутніх
заходів! Бажаю гарних оцінок у школі!
А далі - веселих свят і канікул!»
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Ювіляри грудня 2021 - січня 2022
Наталя БОРЩИК,
оператор з розрахунків за використаний газ Департаменту
обліку природного газу

Валентина КУЛИНИЧ,
оператор з розрахунків за використаний газ Департаменту
обліку природного газу

Наталя Володимирівна працює на підприємстві понад 20 років. Її ім’я внесене до «Книги пошани». Вона почесна
працівниця. Знаємо нашу колегу як
дуже відповідальну фахівчиню, щиру
і ввічливу людину. Завжди допоможе
і підтримає. Радіємо за те, що вона щаслива мама і бабуся.
Шановна ювілярко, приймайте найщиріші привітання з Днем
народження! А разом із привітаннями зичимо море позитиву!»

Валентина Іванівна - досвідчена спеціалістка, працює в команді
Департаменту. Каже, що її девіз (та
всіх, хто з нею працює): «Ми вміємо
все, для нас не існує неможливого.
Якщо не знаєш, як зробити, - спитай
у нас!»
Вітаємо вас із ювілеєм! Приймайте побажання добра, благополуччя і любові! Будьте здоровою та щасливою!

Від імені колективу – Наталія КОНОВАЛЕНКО

Оксана ТЮТЮННИК,
провідний бухгалтер
Про нашу ювілярку можна сказати, що вона - знавець своєї справи!
Кваліфікована фахівчиня, яка знає
кожного працівника особисто. І, власне,
радує кожного з нас, бо нараховує заробітну плату. Любить свою роботу, ще й
має неабиякі організаторські здібності.
Щасливу маму двох дорослих дітей, а
віднедавна й бабусю, ми вітаємо з особистим святом! Приймайте
побажання здоров’я та благополуччя!

Від усього колективу Департаменту – Світлана СКРИПНИЧЕНКО

Юрій СОЛОМКА,
монтер Департаменту обслуговування газорозподільних
мереж та споруд
Юрій Анатолійович – відповідальний
працівник, за плечима якого багатий
досвід.
Із пошаною вітаємо вас із ювілеєм,
бажаємо змістовного заслуженого
відпочинку, благополуччя, радості
від вашого оточення, теплоти – від близьких! А ще – здоров’я й
довголіття!

Від колективу бухгалтерії - Людмила АВЕР’ЯНОВА

Від усього колективу - Віталій ЧАЙКА

Юлія ІШКОВА,
контролер ДОПГ

Володимир БУРДА,
охоронець Служби охорони

Шановна колего, вітаємо вас із золотим ювілеєм! Ви вже багато чого
досягли, але продовжуєте прагнути
поставлених цілей і досягати їх. Нехай
у справах вас супроводжує удача та
везіння! Живіть, про минуле не шкодуючи, у майбутнє дивіться з оптимізмом, а теперішнє нехай буде радісним
та безхмарним!

Володимир Вікторович – надійний
працівник, відповідально ставиться
до чергування. Вимогливий до себе та
уважний до колег. Доброзичливий у
колективі.
Шановний колего, з радістю вітаємо
вас з ювілеєм, бажаємо іскорки в очах,
тепла в серці, затишку в домі. Хай на
душі буде спокій, а життя хай б’є ключем!

Від колективу – Наталя СЕМЕНЮК

Колектив Служби охорони

Олена КОРОЛЬОВА,
контролер ДОПГ

Олег КРИВИЧ,
слюсар ДОГРМ та С

Вітаємо ми щиро вас зі святом
І зичим в день народження багато:
Здоров’ячка і Божої вам ласки,
Життя, що схоже на чарівну казку!
Щоб янгол вам на крилах ніс добро,
А в домі щоб був спокій і тепло!

Найщиріші вітання нашому колезіювіляру – Олегу Петровичу!
З днем народження, зі святом!
Щастя зичимо багато!
Хай завжди збувається
Все, що забажається.

Від імені колективу - Тетяна СОЛДАТОВА

Колектив підрозділу

Юрій БАТРАК,
охоронець Служби охорони

Ігор МАНДРИКА,
машиніст екскаватора

Юрій Борисович, у ваш День народження бажаємо завжди рухатися
вперед, не знаючи втоми та розчарувань, ніколи не піддаватися сумнівам
та лихим спогадам.
Бажаємо найміцнішого здоров’я, життєвого блага та добрих подарунків
долі.

Ігор Олександрович – чудова
людина та добросовісний працівник. Шануємо його в колективі, а він
завжди до кожного доброзичливий:
молодим підказує, що має із досвіду.
Приймайте від нас привітання з ювілеєм! Бажаємо успіхів у всіх добрих
починаннях, а також – добробуту,
достатку, щастя в оселі!

Начальник Служби охорони Олег ЛУКАШ
та колектив підрозділу
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Від колективу - Олександр ГРИНЬКО

