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Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»

Підсумки благодійного проєкту
КГ_Бабусі_та_Дідусі
Карантинні обмеження, нарешті, пом’якшуються і, разом з цим, добігла кінця благодійна акція «КГ_Бабусі_та_Дідусі», яку
ініціював та успішно провів ПрАТ «Кременчукгаз». За цей час підприємство надало
допомогу більш ніж чотирьом сотням літніх
кременчужан, забезпечивши їх набором з
продуктів, миючих засобів та одноразових
масок. Як це було? Скажемо відверто – дуже
зворушливо, багато в кого – зі сльозами на
розчулених очах.

Усі отримані адреси самотніх пенсіонерів
було структуровано за районами і розподілено між бригадами Аварійно-диспетчерської служби. Ми продумали та склали
перелік найбільш необхідних елементів
«карантинного набору». Підприємство
закупило продукти, засоби захисту та гігієни за цим заздалегідь підготовленим списком. Загальна вартість карантинних наборів склала 143 247 грн. А разом з пальним,
використаним під час розвезення допомоги, ця цифра сягає 144 000 грн.
Благодійні набори розвозили за адресами
оперативні машини Служби «104».

Фото з благодійного проекту

Коли «Кременчукгаз» оголосив збір контактів самотніх кременчужан похилого
віку, одразу почало надходити дуже багато
дзвінків і повідомлень від небайдужих мешканців міста. Люди всім серцем відгукнулись
на добру справу і поспішили на допомогу.
Щоб ви чіткіше уявляли цю хвилю небайдужості, подивіться на ці цифри:
- про 95% пенсіонерів, що потребували
допомоги, нам повідомили їх небайдужі
сусіди;
- 30% сусідів були готові розносити
карантинні набори разом зі співробітниками "Кременчукгаз", щоб дідусі та
бабусі не боялися відкривати двері.

Фото з благодійного проекту

В результаті допомогу від ПрАТ «Кременчукгаз» отримали 424 самотні людини пенсійного віку. Багато з них навіть не вірили,
що про них хтось пам’ятає. Їхні вдячні
посмішки і слова щирої подяки за допомогу ми ще раз передаємо всім працівникам
нашої компанії і особисто кожному, хто був
безпосередньо залучений у цей проєкт.

Богдан Оксененко
Шановні колеги, я хочу висловити
щиру подяку і захоплення тим, як ми
з вами проходимо через складний
період роботи в умовах карантину і
соціальної ізоляції. Я цим анітрохи не
здивований, адже самовіддана праця
та турбота про добробут наших співгромадян закладені в основу колективного духу нашої компанії. І навіть
у цей складний час ми не обмежуємо
свої зусилля нашою прямою діяльністю – газопостачанням, і реалізуємо
дуже важливі громадські проекти. А
труднощі нас тільки об’єднують і мобілізують. Наша ініціатива з допомоги
самотнім бабусям та дідусям сколихнула і надихнула багатьох небайдужих кременчужан на допомогу один
одному. Саме завдяки активній участі
і підтримці містян ми змогли допомогти багатьом і багатьом пенсіонерам.
Це було надзвичайно зворушливо.
Також продовжує розвиватись наш
мистецький проект GazArt. Так ми і
маємо жити і працювати в усі часи: з
громадою і для громади. Так тримати!

Туалетний папір
Захисні маски

Пральний порошок

22 працівники
Розвозили пакунки

Кілька видів круп
середня
вартість пакунку

340
грн

Фото з благодійного проекту

Нашою компанією було виділено телефонну гарячу лінію та електронну пошту в
Центрі Обслуговування Громадян, за якими
приймали звернення від жителів міста. Крім
цього, ЦОС також займався логістичними
питаннями подальших розвезень карантинних наборів.

Загальна
вартість витрат

144

тис. грн

1090 км

загалом подолали

Олія

Печиво

424 людини

Чорний чай

отримали допомогу
Два види сиру
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Зовсім нещодавно ми
відзначали День пам’яті
жертв Другої світової війни, а
також 75-річчя перемоги над
нацизмом. І ось, виявляється,
що уособлення цієї пам’яті,
людина, яка багато років
присвятила збиранню та
збереженню даних про події
тих років, живе зовсім поряд з
нами, у Кременчуці. Отже, ми
завітали в гості до краєзнавиці
Лідії Дмитрівни Шаткової.
практично втратила слух, їй важко ходити.
Однак, володіє пречудовою рідною мовою!
І, на щастя, вона мешкає зі своєю молодшою
сестрою Інною Дмитрівною, яка допомогла
нам поспілкуватися. Крім сестри, у Лідії
Шаткової нікого немає. Чоловіка Юрія Пантелеймоновича не стало ще 2002 року. Із
того часу наша героїня продовжує їх спільну справу, що розпочалася ще наприкінці
80-х років.

Для 87-річної авторки шеститомного «Літопису Великої Вітчизняної війни», кременчужанки Лідії Шаткової, День Перемоги –
не просте свято. Разом зі своїм чоловіком,
Юрієм, вони створили колосальну роботу
– за допомогою громади взялися збирати й
упорядковувати інформацію про мешканців
міста і про військових, які загинули у Другій світовій війні. В результаті вони зробили
32-томну «Книгу пам’яті» з іменами загиблих кременчужан! А також серію книжок
«Живи, пам’ять!» про історичні події та спогади сучасників про події тих страшних часів. Зі сторінок можна дізнатися про долю
простих хлопців та дівчат, яких спіткала війна з усіма її тяготами.
Зараз Лідія Дмитрівна живе в невеличкій
квартирі. Це домашній музей з рушниками, альбомами, книгами, старими листами,
фотографіями. На превеликий жаль, жінка

2/4

Ми розпитали чим зараз живе і які має
творчі плани берегиня пам’яті:
Про нинішнє життя
Господиня проводить екскурсію квартирою.
-Їх немає в живих, але пам’ять про них залишилася і в книгах, і в спогадах. А спогади
- це і є наші книжки, - каже Л.Шаткова.
-Як Ви живете, хто зазвичай Вам телефонує, чим цікавляться?

-Та все місто про мене турбується, – сміється
Лідія Дмитрівна. Ось донька Героя Радянського Союзу Миколи Гугніна паличку подарувала, щоб легше ходити. З типографії
інколи дзвонять, тому що там доводилося
часто друкуватися. З «Бойового братства»
дзвонять. Ми з Інною із вчительської династії - буває, що приходять наші учні. Бібліотекарі дзвонять. Журналісти. Ви їм всім передавайте великий привіт. Я їх всіх пам’ятаю!
Творчі плани потребують допомоги
-Розкажіть про свої творчі плани?
-Плани в мене дуже великі, але боюсь, що
вони не збудуться. Зараз я вже не працюю
над книгою «Живи пам’ять!». Я ж збирач,
не журналістка, не письменниця, я просто авторка. Збираю архівні матеріали і
впорядковую їх. Матеріали про ополченців, матеріали про підпільників та партизанів Кременчука. Мені завжди легко було
їх опрацьовувати, бо за фахом я вчителька-філологиня. Але… Коли чоловіка не стало, другий том був частково закладений у
друк. Колишній керівник друкарні Леонід
Паренков дав мені поштовх - каже: давайте разом завершимо цю роботу. Від тоді я
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почала працювати. Мені вперше після тяжкої втрати стало легше морально і фізично.
Допомагала Тетяна Шутова – укладачка
мого твору. Часто спілкувалася з Леонідом
та Сергієм Перепелятниками – керівниками
радіомовлення.
Пліч-о-пліч з багатьма людьми кілька років ми працювали над рукописами. Але для
видання нових томів потрібні були кошти. У цьому нам завжди допомагала влада, починаючи від міського голови Івана
Пономаренка до нинішнього мера Віталія
Малецького. Адже про підтримку просили
ветерани, які вже стояли на порозі вічності.
Ще залишилася спадщина мого покійного
учня Миколи Безкоровайного. Треба відредагувати і видати. Навіть не знаю, хто тепер
мені допоможе…

-Ми все платимо вчасно, справно передаємо показники лічильника телефоном. Оплачуємо у поштовому відділенні, бо ощадбанк
закрито на карантин.
Ґаджетів чи комп’ютерів, щоб користуватися електронними сервісами, сестри не мають.
За кілька днів, за дорученням голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдана Оксененка, наш фахівець приїхав до Лідії Шаткової, щоб з’ясувати проблему.
Виявилося, що в старій плиті належало замінити форсунки пальників, змастити крани, замінити пружини, почистити деталі.

Вітаємо наших
ювілярок
Ми всім колективом вітаємо з Днем народження наших прекрасних ювілярок травня! Бажаємо не тільки творчих успіхів, а й
сімейного затишку і звичайного людського
щастя. Щоб особисте життя тільки надихало до нових досягнень у роботі, а робота стимулювала до добробуту і комфорту у
родині. Вітаємо! А ось які слова ми почули
про наших іменинниць від їхніх колег:

Вже за годину газову плиту було відремонтовано.

Лабзіна Наталя

Економіст (Планово-економічний відділ)
«Наталя дуже добросовісна до роботи, ретельно ставиться до виконання службових
обов’язків, її правило - пунктуальність та
своєчасність. Завжди йде на зустріч колегам в частині пріоритетності виконання поставлених керівництвом завдань.

А найбільше мене сколихнули повідомлення 2015 року - про воїнів-кременчужан, які
загинули в АТО на Сході України. Від тоді я
збираю ще й такі дані.
В гості до Лідії Дмитрівни ми потрапили
випадково: небайдужі люди дізналися
про акцію КГ_Бабусі_та_Дідусі від ПрАТ
«Кременчукгаз» та надали її адресу.

-О! То тепер я зможу пекти картопельку в
духовці! – зворушливо раділа Лідія Дмитрівна. – Ми так її любимо. І лікарка каже,
що печена картопля корисна для здоров’я
– підтвердила її сестра.

Бути чудовою людиною та професіоналом
своєї справи дано не кожному, але нашому
колективу з Наталею дуже пощастило! Це
справжній спеціаліст та чуйна людина.», заступниця голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» з економіки Світлана Шутько.

Задоволені сестри дякували за допомогу
майстру та веліли передати глибоку подяку
керівнику підприємства. І ще запрошували
в гості на чай із «Червоним маком», улюбленими цукерками цих шанованих господинь.

Мельниченко Ольга

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
««Дуже порядна, грамотна й працьовита
людина, відповідальний працівник», - заступник начальника ДОГРМ та С ПрАТ
«Кременчукгаз» Денис Неборак.
Виявилось, що у господині старенька, ще
радянська плита і на ній вже давно зламався вентиль.
-Там потрібні якісь пружинки. Та щось ніхто
їх не може знайти, чи не випускають уже таких, - каже Інна Дмитрівна. – А ми переживаємо, що може статися витік газу й навіть
не торкаємося того вентиля.
-Лідія Дмитрівно, а в цілому, у Вас є питання, пов’язані з газопостачанням?

«Вимоглива до себе Ольга Володимирівна
- відмінний фахівець, добра та щира людина і ніжна бабуся. На роботі їй доводиться
обходити газопроводи, а отже спілкуватися
із господарями приватних будинків. Ольга
Володимирівна завжди докладно відповість
на питання кожному із них, а головне компетентно роз’яснить, до якої служби нашого підприємства звертатися із конкретного питання», - майстер ДОГРМ та С ПрАТ
«Кременчукгаз» Людмила Конько
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Друзі, з пом’якшенням карантину дорослі повертаються до звичайного режиму
роботи, але дітлахи все ще залишаються по домівках, адже навчання все ще
продовжується дистанційно. Отже, ми

з вами продовжуємо спільну і важливу
соціальну місію – турбуємось про безпеку людей. У цьому номері «ГаЗЗети» ми
публікуємо правила безпеки для дітей.
І знову ж таки, пропонуємо вам поділи-
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Якщо відчув запах
8 газу
в квартирі –

Вікна відкрий!
Подзвони 104!

Бережіть себе та свою родину!
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