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Внесок групи компаній
KG_GROUP у забезпечення
діяльності держави

Наші компанії сплатили понад 80 млн гривень податків за 2021 рік.
Фінансовий внесок групи компаній KG_
GROUP у забезпечення держави й населених пунктів минулого року перевищив 80
млн грн.
Йдеться про зону обслуговування ПрАТ
«Кременчукгаз».
Зокрема, в місцеві бюджети Кременчука,
Горішніх Плавнів, Семенівки ми сплатили
більше 4,5 млн.
Ще близько 19 млн гривень – відрахування 18% податку на доходи фізичних осіб.

Майже 32 млн грн гривень – це податок
на додану вартість.
Понад 22 млн гривень – нарахування єдиного соціального внеску (Пенсійний фонд).
Більш ніж 1,5 млн гривень – військовий
збір.
Нагадаємо, що за рахунок податків утримують бюджетні установи, платять зарплати
їхнім працівникам, будують дороги, проводять благоустрій міст і сел.
Нагадаємо, що за 2020 рік група компаній KG_GROUP сплатила 74,35 млн гривень
податків.

«Теплі знижки» на новорічні свята

Моє помешкання обслідуМагазин «104 запчастивали, проконсультували та
ни» завершив новорічну
підібрали товар із потрібакцію «Теплі знижки» з проними
характеристиками.
дажу газового обладнання
Доброзичливий менеджер
та приладів опалення, коли
оформив документи і ще й
їх можна було придбати
вручив мені сувенір – дві
дешевше на 10-15%.
чашки з логотипом підОдним із останніх покупприємства! Відмінний
ців, який встиг скосервіс! Я задоволений».
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ми, став мешканець
з
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16:00).
задовольняємо потреСеменівки
Віталій.
Телефони магазину: 050 01 01 104
би своїх споживачів,
Він придбав опалю067 00 60 104 (вайбер)
а вони
отримують
вальний котел, труби,
послуги «під ключ»
радіатори і комплекнання, - каже покупець. – Я завдяки взаємодії групи
туючі.
«В Центрі обслуговування скористався тим, що все наших підприємств.
Готуємо нові акції для
споживачів KG_GROUP мені знаходиться поряд – магарозповіли, що треба зробити, зин, де продається необ- своїх споживачів, які бажааби облаштувати опалення у хідне газове обладнання, ють зекономити гроші при
квартирі, і за яким принци- підрозділ, в якому працю- покупці в магазині «104 запфахівці-монтажники. частини»!
пом вибирати газове облад- ють

Богдан Оксененко

Зміни вже
настали
Мені легко порівняти середовище, в якому
працює
наша
корпорація KG_GROUP (і ПрАТ
«Кременчукгаз» як частина), зараз і навіть
2 роки тому. Як кажуть в Одесі — «это две
большие разницы или четыре маленьких».
І я хочу повторити мій посил, який я вказував майже рік назад.
Наші підприємства повинні також змінюватись, адаптуватись до реалій майбутнього.
І ми всі повинні змінюватись.
Я розумію, що «принципи» роботи, які частково існували в Кременчукгазі (а деякі існують і зараз — це мій постійний головний біль).
Навіщо щось робити, якщо можна не робити
(може не спитають) — не вірно! Саме не зробиться! Чекаємо чарівного пенделя!
Чого я повинен це робити, нехай інший підрозділ зробить - не вірно! Зробіть це разом!
Мені краще робити рутинну роботу, бо не
треба думати - не вірно! А якщо зупинитись
і подивитись, що відбувається навколо, може
можна щось змінити і покращити, щоб працювати більш ефективно!
Я намагаюсь робити, а вони нічого не хочуть
робити, тому що я можу - не вірно! Треба
навчити або мотивувати, щоб процес тривав
постійно!
Я не знаю, що таке Power Point (наприклад),
і не хочу знати - не вірно! Треба навчатись
постійно або шукати іншу роботу!
Це хибні підходи, які повинні бути змінені,
якщо ми всі хочемо бути успішними. І вимоги
до працівників — інші!
Якими я бачу наших колег в недалекому
майбутньому?
Ініціативні.
Залучені до результату, ефективні.
Професійні.
З добрим ставленням до людей.
Ті, яким можна довіряти, яких не потрібно
весь час штовхати, щоб вони щось зробили.
Ті, які ведуть себе етично не тому, що вигідно, а тому що по-іншому не вміють.
Для цього ми починаємо навчатись. З
березня по травень KG_GROUP буде співпрацювати з нашим університетом, і ми проведемо тренінги з мікроекономіки, маркетингу
та менеджменту. В подальшому низка питань
буде розширюватись.
Я даю можливість навчитися, кому не вистачає знань. І я хочу побачити відповідне ставлення колег до цього.
Результати навчання (і використання в роботі) та відповідне відношення
до роботи — це основа для формування
команди управлінців нашої корпорації KG_
GROUP.
P.S. В мене давно було бажання створити в
KG_GROUP «музичний клуб». І в кінці грудня
мене ситуація підштовхнула прискорити цей
процес. Ми провели, як на мене, дуже цікавий джазовий концерт на нашій території.
Планується проводити такі заходи на постійній основі. Я вважаю, що ми повинні мати
можливість розвиватись інтелектуально.
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