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Підтримка справності газопроводу вимагає 
постійної уваги та значних капіталовкладень. 
Тому цього року на фарбування трубопрово-
ду заплановано витратити 1 млн 23 тис 650 
грн на відновлення 10 км наземних мереж. 
Роботи планується завершити вже у серпні. 
Такий масштабний відрізок трубопроводу 
відновлюється вперше за останні роки.

Роботи здійснюються власними силами 
дільниці моніторингу розподільних мереж 
(МРМ) Департаменту обслуговування газо-
розподільних мереж та споруд (ДОГРМ та С). 
До речі, цей департамент є найчисленнішим 
підрозділом нашого підприємства, а дільни-
ця МРМ складається переважно з жінок. 

В роботах задіяні шість бригад на чолі з май-
страми. У кожній, в середньому, по 12 осіб. 
Слід зазначити, що разом з виїздами на фар-
бування мереж, вони встигають виконувати 
ще й регламентні роботи на своїх дільни-
цях. Наразі роботи ведуться в Михайленках, 
Малій Кохнівці, Келеберді, Кривушах, 
Недогарках, Новоселівці, на Північному пром-
вузлі в районі заводу техвуглецю. А незаба-
ром розпочнуться роботи в Крюкові.

«Тільки дружному й згуртованому колективу 
під силу подібна робота, - наголошує Євген 
Козлов, керівник ДОГРМ та С,. - Адже вона 
трудомістка й брудна. Це не просто – фар-
бувати. Щодня у спеку треба вибиратися на 
труби, зачищати бруд та іржу наждачкою, 
щітками та болгаркою. Далі ґрунтування і 
лише тоді - два шари фарби.

За кінцевим результатом – труба та й труба! 
Така собі жовта труба – нічого особливого. 
А в процесі доводиться прикладати чималі 
зусилля на кожному із етапів роботи та ще й 
за такої жаркої погоди!»

Тренування із 
обстеження 
газопроводів
Щорічний Всеукраїнський конкурс про-
фесійної майстерності бригад та дільниць 
діагностики газопроводів цього року відмі-
нили у зв’язку із карантином. Тому фахівці 
ПрАТ «Кременчукгаз» вирішили провести 
самостійні тренування. Вони відбулися 25-го 
червня та 1-го липня.

Завдання виконувались в декілька етапів. 
Перший – «наземна частина». На цьому етапі 
учасники  перевірили стан металу (опори, 
кріплення), наявність діелектричних прокла-
док на них, оглянули цілісність ізолюючих 
втулок на фланцях, перевірили адгезію ізо-
ляційного покриття, визначили його товщи-
ну спеціальним приладом - товщиноміром 
«Константа-5».

Другий етап - «підземка». Оператор із трасо-
шукачем, за допомогою магнітного датчика, 
вказував місце розташування газопроводу, 
визначаючи при цьому глибину його заля-
гання. Далі працівники  здійснили шурфу-
вання по осі газопроводу методом бурового 
обстеження  та газоаналізатором перевіряли 
наявність витоку газу. Крім того, перевірили 
на загазованість підвали будинків та колодя-
зі суміжних комунікацій в 15-ти метровій зоні 
від осі газопроводу.

Розташування підземного газопроводу треба 
було нанести на карту-схему з прив'язками, 
зазначивши місця пошкодження ізоляції.

Найбільш трудомістким став третій етап тре-
нування - технічне обстеження газопроводу 
в шурфі.  Після того, як трасошукачем знайш-
ли місце розташування підземного газопро-
воду, за допомогою екскаватора викопали 
шурф заданих розмірів. 

Так само як і в попередніх дослідженнях, учас-
ники перевірили адгезію, товщину ізоляції, 
захисне покриття (на діелектричну міцність). 
Далі зняли ізоляцію на заданому відрізку, 
очистили поверхню до металу, визначили 
його товщину і параметри руйнування. У 
завдання бригади входило зібрати схему 
та провести вимір захисного потенціалу на 
газопроводі, а також, виміряти електричний 
опір ґрунту та визначити його корозійну 
активність.

Я дуже вдячний вам за той вклад, який 
ви здійснюєте для розвитку групи ком-
паній «Кременчукгаз». Ми живемо в 
час, коли в світі більшість сталих під-
ходів у функціонуванні підприємств 
та цілих країн вже не працюють, або 
вони в процесі глибокої трансформа-
ції. Вважаю, що особистий успіх кожної 
людини, нашого підприємства та нашої 
країни в цілому залежать від ступеню 
активності позиції кожної людини, кож-
ного працівника групи «Кременчукгаз». 

Я закликаю всіх нас змінюватись, я 
закликаю всіх нас займати активнішу 
особисту, професійну та громадян-
ську позицію. Ми повинні навчитись 
особисто керувати змінами, які будуть 
формувати нашу свідомість, наше осо-
бисте благополуччя. Це дуже складно, 
людина здебільшого інертна — наба-
гато легше пливти за течією. Але без 
НАШОЇ безпосередньої участі, без 
нашої особистої позиції рух вперед 
неможливий!

Правління «Кременчукгазу» вирішило 
виділити наших колег, які вже стоять 
на чолі таких змін в компанії. І мені осо-
бисто приємно назвати їх імена. 

Це Юрій Щербуха - в Технічному управ-
лінні, Світлана Скрипніченко та Ольга 
Соболь в Департаменті обліку природ-
ного газу, Лариса Гавва - в Бухгалтерії, 
Андрій Долженко - в АСУ. Кожний на 
своєму місці зробив великий вклад у 
розвиток наших підприємств. 

Я вас вітаю! Але разом з тим бажаю, 
щоб таких людей було більше. Вірю, 
що в нас працюють талановиті, активні 
люди, які здатні змінювати світ!

Нагадуємо, що минулого року наша 
команда увійшла у п`ятірку кращих на 
Всеукраїнському конкурсі професійної май-
стерності бригад та дільниць діагностики 
газопроводів у Бердянську.

Комісія оцінила виконане завдання на 
чотири бали із п'яти. Всі помилки проаналі-
зовані, нормативи виконані. Тож, тепер наші 
співробітники без коливань зможуть вирішу-
вати подібні завдання в реальних умовах.   

У 2020 році «Кременчукгаз» 
пофарбує 10 км трубопроводу 

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»
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На високих ділянках трубопроводу застосовуємо автокран

Обстеження підземної ділянки газопроводу

Богдан Оксененко

"Художній" процес на газових трубах
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Розкажіть, будь ласка, які зміни відбу-
лись останнім часом в газовій галузі?

Змін відбувається дуже багато… Початок 
реформування законодавства на ринку 
природного газу було розпочато ще в кінці 
2015-го року. Тобто, скоро буде 5 років, і досі, 
на жаль, ринок газу в Україні не сформова-
ний. Увесь цей процес нагадує “крок вперед 
і два назад”. Тобто, законодавці приймають 
якийсь документ, він починає діяти, а потім 
його починають коригувати і це коригуван-
ня відкидає велику кількість гарних ідей, які 
були у цій галузі, на 2 чи 3 кроки назад. 

Ця ситуація мене, як працівника галузі, не 
дуже влаштовує. Ми в 15-му році дуже зраді-
ли тому, що на газовому ринку приймається 
законодавство європейського взірця чи, при-
наймні, спрямованості. Спеціалісти в газовій 
галузі пропонували провести в Україні аналіз 
і повністю взяти законодавство однієї з євро-
пейських країн з тотожними умовами в газо-
вій галузі (наприклад, Німеччини, Франції), 
зробити адаптований переклад і прийняти, 
щоб у нас утворилася цілісна система. Але ця 
ідея не була підтримана урядом, тому зараз 
деякі важливі питання виключають із зако-
нопроектів просто в процесі прийняття, і че-
рез це ми встигли накопичити критично ве-
ликий розбаланс, який на сьогоднішній день 
заважає функціонувати ринку природного 
газу. 

А з 1-го серпня втрачає чинність постанова 
Кабінету міністрів України, в якій регулюють-
ся питання взаємодії підприємств, що форму-
ють ресурси природного газу для населення 
- це Нафтогаз України, підприємств, які про-
дають газ безпосередньо населенню – для 
нашого регіону це “Кременчукгаз постачан-
ня”, операторів газорозподільної мережі - це 
ПрАТ “Кремечукгаз” та, відповідно, спожива-
чів. Регулятор планує зменшити встановле-
ні ще у січні тарифи за рахунок підвищення 
ціни на технологічний газ для операторів га-
зорозподільних та газотранспортних мереж.

І, згідно з новими правилами, відкривається 
вільний ринок для споживачів. 

Отже, з 1-го серпня ринок газу для спожи-
вачів буде відкритий. Що це означає? Що 
людина зможе обирати газопостачаль-
ника так само, як зараз обирає оператора 
мобільного зв’язку?

Ми переходимо на ринкові механізми, тобто 
постачальники будуть конкурувати за спо-
живачів, а споживачі зможуть вільно пере-
ходити від одного постачальника до іншого. 
Механізми для цього є. Існує пакет докумен-
тів, який споживачу потрібно для цього офор-
мити. Але питання в ціні. Споживачі зможуть 
обирати компанію з найбільш вигідною для 
них ціною. Проте виникатиме проблема з 
боргами у попередніх постачальників. Тобто, 
споживач повинен розуміти, що, якщо у ньо-
го були борги перед попереднім постачаль-
ником, у нього можуть виникнути проблеми 
з переходом або подальшою співпрацею з 
іншим постачальником. 

Скажіть, чи багато в Україні компаній, які 
мають відповідні ліцензії для того, щоб 
заключати договори зі споживачами і 
постачати їм газ?

Що стосується постачальників в Україні – 
точно більше ста підприємств отримали 
необхідну ліцензію. Тобто будь-який поста-
чальник, що володіє ресурсом і у якого є 
ліцензія, може без проблем працювати на 
цьому ринку. 

«Кременчукгаз постачання» готовий ве-
сти боротьбу за свого споживача у таких 
нових ринкових умовах? 

Ми, як оператор газорозподільної мережі, 
готові до переходу на ринкові механізми 
продажу газу населенню. Ми вже маємо ве-
лику базу приватних споживачів. До того ж, у 
нашій групі, декілька компаній. В тому числі 
і «Кременчукгаз-Трейдинг», що постачає газ 
для промислових споживачів. Ми постійно 

працюємо над поліпшенням сервісу: впро-
ваджуємо онлайн-технології, проводимо 
внутрішні тренінги та курси для команд спе-
ціалістів. 

У ПрАТ «Кременчукгаз» ціни відрізняють-
ся від інших постачальників?

У нас тариф на розподіл практично най-
нижчий в Україні - на другому місці після 
«Київміськгазу». Ми займаємося оптиміза-
цією багатьох процесів і за рахунок цього 
вдається тримати ціну на такому рівні. Ну і, 
в цілому, ті плани, які є у Нацкомісії, майже 
збігаються з нашими поточними тарифами. 
Тобто, розподіл газу коштуватиме 0,29 коп за 
одну одиницю потужності. 

А взагалі, чи буде в Україні фактична кон-
куренція між газопостачальними компа-
ніями за споживача?

Буде. Але ж і споживачі є різні. Є активні спо-
живачі, які будуть з першого дня аналізувати 
ситуацію. А є – інертні, які не будуть нічого 
змінювати. За допомогою цієї реформи у ак-
тивних з’являється більше можливостей для 
переходу від одного до іншого постачальни-
ка. 

Ви плануєте винести свої відділи в інші 
міста, щоб укладати угоди з мешканця-
ми інших населених пунктів?

Щодо кременчуцького регіону, то ми плану-
ємо відкриття комплексних центрів обслу-
говування споживачів, у яких вони зможуть 
вирішувати всі питання. Ми зараз робимо 
ремонт приміщення і там буде працювати 
команда, що може зможе вирішувати усі пи-
тання комплексно. Такі самі пункти обслуго-
вування ми плануємо відкривати і в Горішніх 
Плавнях, і так само незабаром буде готове 
приміщення на Правобережжі Кременчука – 
в Крюкові. 

Якщо ми кажемо про інші регіони, то поки 
що не плануємо. Є сенс спочатку розібрати-
ся, як працюватиме ця нова ринкова систе-
ма, перш ніж освоювати нові ринки. Тобто, 
це поки що тільки на перспективу.

Якщо за транспортування газу споживач 
сплачує окремо, то для нього не мати-
ме значення, що цей газ, наприклад, із 
Вінницької області, чи з інших регіонів? 

Так, сто відсотків, для того це і було зробле-
но. Для того, щоб відокремити оплату для 
«Кременчукгазу», як для газорозподільної 
компанії і для компанії постачальника.

kgaz.com.ua

Відкриття вільного ринку
Конкурентна спроможність ПрАТ «Кремечнукгаз» 
та заплановані зміни. Про це та інше у інтерв’ю з головою 
правління – Богданом Оксененко. 

Богдан Оксененко - голова правління ПрАТ «Кремечнукгаз»

Експертне інтерв'ю для телевізійних новин
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45-річний майстер ПрАТ «Кременчукгаз» 
Віталій Устенко має розширені повнова-
ження. На його відповідальності – газо-
проводи й споруди всього Правобереж-
жя. А про його етнографічне захоплення 
знають вже далеко за межами нашого 
краю. Ось і ми їдемо після роботи додому 
до Віталія – в Білецьківку, що в Кремен-
чуцькому районі. 

Це - майбутній музей етнографії та побуту 
«Білецьківська слобода», - каже Устенко. - 
Самі розумієте, який з нього дохід, це більше 
для культурного розвитку. Ми з дружиною та 
двома дітьми живемо поряд у власному бу-
динку. Дружина Вікторія – землевпорядниця 
в сільраді, 16-річна донечка Катя вчиться в 
ліцеї «Політ» та любить малювати. Наймен-
шенький – 6-річний Захар.

Наразі будую альтанку у дворі, щоб під наві-
сом збирати відвідувачів музею, бо сама хата 
надто тісна й почути, що я розказую, декому 
проблематично. Буває, що завітає чоловік 
15, а інколи й 30! Із Кременчука приїжджають 
велотури.

Розкажіть, як все починалося?

Ще молодим зайнявся виноградом, довело-
ся прикупити цю ділянку зі старою хатою, 
збудованою, якщо вірити документам, 1918 
року. Ми вирішили поєднати житло того часу 
з музеєм. Зразу я планував лише одну кімна-
ту зайняти експозицією. Але ж згодом дове-
лося заповнити всі п’ять, у тому числі сіни. 

Ще в школі мріяв стати істориком. Навіть хо-
тів вступати до Кіровоградського педінститу-
ту. Та пішов у армію. А зацікавленість архео-
логією прийшла згодом.

Та історія, що ви вчили в школі, написа-
на за радянських часів. Зараз все інакше. 
Чи не доводиться вам переглядати свої 
знання й переконання?

Ні. Я ще тоді намагався розібратися в істо-
рії України. Що таке 200 тисяч які воювали 
в ОУН УПА? Кожен з них розумів, що не за-
лишиться живим. Ніхто майже не цікавився! 
Мені вдалося ще в 90х уловити той вітер. І 
якось у ті часи траплялися люди, радили чи 
давали літературу, що допомагала, за відсут-
ності інтернету.

Поділіться вашою думкою щодо дискусій 
про українську мову.

Я патріот. Вважаю, якщо ти держслужбовець, 
то однозначно мусиш знати і спілкуватися 
українською. Я, може, єдиний в «Кремен-
чукгазі», хто розмовляє бодай на 90% україн-
ською. Пишу всі документи українською ра-
зом з технічними термінами. Вважаю, що всі, 
хто мешкає тут, повинні не тільки розуміти 
мову, а й розмовляти нею. Не розумію того, 
хто каже «я не могу выучить, я русская». Та 
просто не хоче! Поїдьте в будь яку країну – її 
громадянин повинен знати мову.

 «Переступимо поріг старої української хати, 
адже саме в ній залишився дух народних 
традицій», - зворушливо налаштовується 
господар на екскурсійний лад.

У кімнатах з домотканими доріжками чого 
тільки немає! Здалося, що Віталію треба три 
таких хати, щоб до всіх експонатів був до-
ступ. На стінах картини – куплені й даровані, 
більшість сучасних, але в народному стилі. 
Повсюди козак Мамай – ще півтора століт-
тя тому його вважали лицарем-захисником, 
зображали на всіх бочках, ночвах, господар-
чому начинню. Вила, коси з грабками (каже, 
що з Новоселівки), січкарка, якою переби-
вали бадилля, скрині, гнутові (гасові) лампи, 
праски різного розміру (є навіть з «рідним» 
вугіллям). 

Найпоширенішим в українській родині було 
прядіння, ткацтво, вишивання, - продовжує 
наш гід, орудуючи раритетною шкільною 
указкою «брежнєвської» епохи. – Це було 
запорукою вдалого заміжжя. На дівчину ди-
вилися: якщо була «криворукою», то шансів 
було мало. Всі займалися в родині, всі вміли, 
всі зберігали орнаменти. Хрестиком ніхто не 
вишивав. Була вишивка мережкою - складна 
штука. Колись жінка з Павлівки мені показа-
ла, як це робиться: розрахувати, побачити, 
вправно виконати, а головне – тримати в 
голові схему візерунку надзвичайно дрібної 
фактури!

Віталій Устенко демонструє сировину - коно-
плі, льон, вовну, кропиву, пояснює весь цикл 
від вирощування рослин до виготовлення 
тканини, вказуючи на ткацький верстат, гре-
бінці, щітки, прядки з усієї України.

Який у вас найстаріший експонат?

У відділі археології є речі, датовані 250 млн 
років - 25 млн р. до н. е. Найстаріше закам’я-
ніле дерево, знайдене на Кременчуцькому 

Вітаємо наших 
ювілярів 
Всім колективом хочемо привітати нашого 
ювіляра липня - Івана Івановича Джадана! 
З Днем народження! Бажаємо нескінченної 
енергії, успіхів на роботі і вдома, щастя, вір-
них друзів та сімейного благополуччя! Не-
хай мріється і здійснюється!

Про іменинника охоче розповідає його ко-
лега Лариса Гарагуля, iнженерка Департа-
менту облiку: 

Джадан Іван Іванович працює в Семенів-
ській дільниці ПрАТ «Кременчукгаз» аж з 
1992 року! На теперішній час, займає по-
саду контролера газового господарства 
Департаменту обліку природного газу. В 
роботі Іван Іванович себе показав, як від-
повідальний, працелюбний працівник. Він 
завжди готовий допомогти колегам у важ-
кий момент. Іван Іванович завжди виконує 
поставлені задачі на всі 100%! Не було та-
ких ситуацій, коли б він не зміг виконати 
завдання в силу якихось причин. Джадан І.І. 
завжди знайде можливість виконати свою 
роботу бездоганно! 
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Майстер, етнограф, патріот.

морі, черняхівська культура, зуби мамонта, 
бивні, частини їх скелета. На території всіх 
наших кар’єрів знайдені зуби акули. Відбитки 
рослин на гірській породі. Ось колекція ко-
зацьких люльок, мушкетних куль, металевих 
перснів, гарматне ядро з Дунаю 15 століття. 

За якими критеріями ви датуєте ці зна-
хідки?

Оскільки я не можу зробити радіографічний 
аналіз, то датую за аналогією з експонатами 
інших колекціонерів.

У вашій родині є традиції, пов’язані з ва-
шим захопленням?

Зазвичай це Різдво. Ось сам зробив дідуха. 
Його в нашій місцевості ставили в давнину 
замість ялинки. Він символізує і захист, і до-
бробут. Заносимо його до свого будинку 
7-го січня. Вітаємо рідних. Вітаємо худобу. 
Здійснюємо старовинні обряди. Але дідуха 
не спалюємо, як годиться, бо дуже складно 
його робити (сміється), зберігаємо до наступ-
ного року.

Ми обходимо на прощання уквітчану 
фарбами та вечірнім сонцем хатинку, і 
бажаємо вам, колего, щедрих меценатів, 
натхнення на працю й любові в родині!

Віталій Устенко і його музей «Білецьківська слобода»

Колекція старовинних глечиків та посуду

Верстат, гребінці, щітки, прядки з усієї України

Куточок вертепного мистецтва у музеї "Білецьківська слобода"
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Бережіть себе
та свою родину!

отруйний

легший 
за повітря

безбарвний

без запаху

може вбити впродовж 
декількох хвилин
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ДІЯ НА ОРГАНІЗМ
Потрапляючи в легені з атмосферним 
повітрям, СО розчиняється в плазмі крові, і 
вступає в необоротний звязок з гемоглобіном, 
витісняючи кисень. Кров при цьому 
втрачає  здатність переносити і правильно 
використовувати кисень, що пошкоджує 
головний мозок та інші органи. В результаті 
спричиняється кисневе голодування 
організму в цілому.

ПЕРША ДОПОМОГА
Перша допомога при підозрі на отруєння 
чадним газом має надаватися якомога раніше.
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Поява перших ознак та ступінь тяжкості отруєння 
чадним газом (СО) залежить від кількості газу.

• головний біль

• винести постраждалого 
  на свіже повітря

• розстібнути одяг, щоб було 
  легше дихати

• піднести до носа ватку 
  з нашатирним спиртом

• звернутися за кваліфікованою 
  медичною допомогою

• нудота

• запаморочення

• прискорене серцебиття 

• сухий кашель
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• втрата свідомості

• параліч

• судоми

• порушення дихання

• посиніння шкіри 
  та слизових оболонок

• можліва смерть

Одна з найбільших небезпек, пов`язаних зі спо-
живанням газу в побуті – це небезпека отруєння 
чадним газом. Цей газ не має ні кольору, ні запа-
ху, тому початок отруєння зафіксувати дуже важко. 
При тому, навіть звичайне пригорання їжі вдома 
може викликати появу чадного газу! Іншими по-
пулярними причинами виникнення чадного газу 
в будинках і квартирах можуть стати рано закрита 
пічна заслінка, погано відрегульована газова плита 
або газовий бойлер з поганою тягою.

Витік чадного газу неможливо виявити без застосування 
спеціальних приладів. Через це в домівках варто вста-
новлювати спеціальні системи виявлення чадного газу.

Для запобігання важким наслідкам, необхідно добре 
знати, як утворюється чадний газ, чому він може заш-
кодити, і як надати першу допомогу людині, що ним от-
руїлась. Пропонуємо Вам ознайомитись з нашою інфо-
графікою про чадний газ і поділитися нею зі своїми 
друзями та сусідами. 

kgaz.com.uakgaz.com.ua


