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Традиційно напередодні свят Дня прапору 
та Дня Незалежності пройшов конкурс серед 
кращих майстрів народної творчості нашого 
міста, організований Комітетом кременчуцької 
міської ради.

Щороку конкурс проводять з метою попу-
ляризації національного одягу, бережливого 
ставлення до культурної спадщини українсько-
го народу та до майстрів народної творчості 
Україні.

Цього року учасниці змагались між собою у 
9-ти номінаціях. Серед робіт були представ-
лені національні вінки, вишиті сорочки, сукні, 
рушники, картини та вишивки національної 
тематики.

Щоб насолодитися творчістю майстринь 
наживо, запрошуємо вас у місцеву художню 
галерею. Роботи будуть представлені до 13 
вересня.

У конкурсі взяли участь і наші майстрині-ви-
шивальниці Галина Ковнер, Інна Дорошенко та 
Олена Безугла. Роботи Олени та Галини навіть 
було відзначено дипломами!

Конкурсна робота Ковнер Галини 

Конкурсна робота Дорошенко Інни 

Безугла Олена на врученні дипломів 

Радіймо за наших дівчат, продовжуйте творити 
і надихати нас й надалі! 

Трансформу-
ємося разом з 
Незалежною 
Україною
У 2019 році Україна визначила головні напрям-
ки розвитку, і один з них – цифрова трансфор-
мація. Головна мета – забезпечення кожного 
громадянина доступом до публічних послуг 
онлайн і повне покриття України зв'язком та 
інтернетом.

Ми – одна з перших газових компаній, хто 
запустив електронний особистий кабінет та 
онлайн оплату. Так у кременчуківців з'явилась 
можливість подання показників лічильників 
та оплати платежів онлайн. Всі документи для 
юридичних осіб підписуємо з електронно-циф-
ровим підписом, завдяки чому більшість питань 
вирішуються дистанційно.

Під час карантину з турботою про кожного гро-
мадянина ми налагодили усі можливі віддалені 
засоби зв'язку споживачів з Центром обслуго-
вування. Тепер клієнти ПрАТ «Кременчукгаз» 
можуть написати до нас через електронну 
пошту, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, 
особистий кабінет та форму звернення на офі-
ційному сайті. 

Окрім цього, у 2020-му році ПрАТ 
«Кременчукгаз» отримав членство в енергетич-
ному підкомітеті Європейської Бізнес Асоціації. 

Друзі, хочу привітати всіх з Днем 
Незалежності України! Багато хто з вас 
працює на підприємстві з перших днів 
незалежності, а дехто - майже з перших 
років створення. Ви, як ніхто інші, зро-
били величезний вклад у відбудову та 
розвиток нашої галузі та міста. У непрості 
часи лише від вас залежало забезпечен-
ня жителів газом. Щиро дякую, за те що 
безперебійно наповнювали наші оселі 
теплом!

Цього літа ми всі добре попрацювали та 
багато що встигли зробити! Ми покра-
щили сервіс обслуговування спожива-
чів, невдовзі відкриємо нове приміщення 
ЦОС, успішно запустили проєкт “Газовий 
майстер”, осучаснили та модернізували 
старе обладнання. І це лише частина змін, 
що відбулась. Окрім роботи ми актив-
но підтримували внутрішньоколективне 
життя та з власної ініціативи реалізували 
соціально важливі проєкти. Вважаю, що 
ви справжні молодці!

Також хочу відзвітувати про завершення 
анкетування. Нам вдалося зібрати багато 
цінної та корисної інформації. Деякі про-
хання та ініціативи ми вже почали вра-
ховувати та втілювати у життя, про що 
розповімо пізніше. Зворотній зв'язок від 
вас підтвердив, що наше підприємство 
рухається у правильному напрямку. Тож, 
продовжуємо розвиток крок за кроком!

Це дає можливість залучати найкращих кон-
сультантів з різних сфер і технологічно покра-
щувати підприємство. 

Для наших споживачів активно готується 
додатковий інформаційний сервіс на платформі 
месенджеру Viber.  Незабаром очікуйте на його 
запуск. Обіцяємо – вам сподобається!  

Наше підприємство розділяє бачення «країни у 
смартфоні» та рухається шляхом осучаснення 
та впровадження інновацій. Це наші принципо-
ві позиції, вони допомагають розвиватися і не 
стояти на місці підприємству, галузі та місту!

Відбувся щорічний конкурс 
“Вишиваний Кременчук”

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»

Серпень 2020
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Богдан Оксененко
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Підбиваємо підсумки травневого анкетування
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У травневий випуск нашої Газзети ми додали 
анонімні анкети для співробітників. Ми обро-
били всі ваші відповіді та пропозиції, провели 
аналіз і готові повідомити результати опитуван-
ня. Нас цікавили наступні питання: поінформо-
ваність про діяльність компанії; проєкти, актив-
ності та їх оцінка; джерела інформування про 
підприємство. 

214
опитаних
співробітників

За що працівники «Кременчукгаз»       
цінують свою роботу:
«Злагоджений колектив під керівництвом ком-
петентних і досвідчених фахівців»

«За професіоналів, які вирішують проблеми 
споживачів якісно та оперативно»

«За те, що підприємство піклується про добро-
бут споживачів та своїх співробітників. За те, що 
постійно розвивається, йде у ногу з часом»

«Професіонали своєї справи, чуйні, завжди до-
поможуть у складний момент»

«За можливість працювати у великому колекти-
ві, де можна навчатися та освоювати нові про-
фесійні навички»

«Компанія створює комфортні умови праці. 
Стабільна та постійно розвивається, має сильну 
команду професіоналів»

«За відповідальне ставлення до своєї роботи і 
якісне обслуговування споживачів»
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Сьогодні ми завітали до родини Куликів – ди-
настії газовиків, на чолі з веселою та вправ-
ною господинею Катериною. 

На газове господарство Катерина прийшла  
юною дівчиною та все своє життя присвятила 
цій справі.

Поговорили про першу зустріч з головою 
правління, 40-річну кар'єру на підприємстві, 
чому у її будинку немає газу та про своє «ве-
лике» захоплення. 

Про підприємство

Перш за все, хочу подякувати голові правління 
Богдану Оксененку. Працюю в газовому госпо-
дарстві майже сорок років, але такого самовід-
даного працівника не зустрічала. За його ке-
рівництва досягнуто високих цілей – повністю 
змінено обладнання та інструмент, підвищено 
кваліфікацію спеціалістів, придбано машини 
для кожного підрозділу. На підприємстві такої 
реконструкції ще не було. Таку красу зробив!

Від початку, коли Богдан Вікторович тільки 
з’явився на підприємстві, на першу перевірку 
техобслуговування він приїхав до мене на діль-
ницю у Піщане. Сніг був вище колін, машина 
ледве проїхала. Розпитував все про газопро-
води та обладнання. Його уважне ставлення до 
слюсарів було видно одразу.

Про кар’єру

На посаду інженера з підготовки кадрів мене 
перевели нещодавно, після того, як розформу-
вали внутрішньо-будинкову службу. Колись ми 
з чоловіком, Юрієм Миколайовичем, сиділи за 
однією партою, навчалися на слюсарів газо-
проводів в навчальному центрі нашого підпри-
ємства. Не зважаючи на 20-річний вік, я легко 
розбиралась в технічних питаннях. Чоловік пі-
шов ремонтником, а я – перевіряти газові пли-
ти. Все своє життя присвятила внутрішньо-бу-
динковим мережам. Зустріну людину на вулиці 
і пам’ятаю, яке в неї газове обладнання вдома.

Про підготовку кадрів

Проводжу уроки, розповідаю про газопрово-
ди, як з ними поводитися, запускати, про об-
ладнання, про техніку безпеки. Розглядаємо 
правила спілкування зі споживачами: що треба 
вітатися, бути ввічливим, роззуватися. Під час 
карантину працюємо у масках і рукавичках. Усі 
ці речі дуже важливі, вони створюють довіру до 
нашого підприємства.

Дорогою додому за кермом Катерина Кулик 
розповідає про свій будинок, що опалюють 
його дровяним котлом. Виявляється, місце-
вість, де вони мешкають, ще не газифікована. 
Свого часу там були кооперативи, його спів-
власники збирали кошти та проводили собі 
газ. А сюди не встигли. От тобі й маєш – люди, 
які пов’язали життя із газовим господарством, 
стали героями приказки «чоботарі без чобіт». 

Про родину

Біля воріт будинку зустрічає бельгійська вівчар-
ка Арес – слухняний та доглянутий пес. 

Ми живемо з чоловіком та сином Віталієм у 
передмісті. Будинок мій чоловік збудував сам. 
Своїми руками звів теплі дерев’яні сходи, «ро-
зумний» камін, освітлення й опалення. 

Катерина з чоловіком Юрієм Миколайовичем біля каміну

Ще з дитинства мій син спостерігав за батьком, 
допомагав йому розбирати редуктори, цікавив-
ся обладнанням. Одразу після школи пішов пра-
цювати слюсарем на підприємство своїх батьків 
– ПрАТ «Кременчукгаз». Нині він працює у новій 
службі «Газовий майстер».

Моя старша донька, Марина, вже 20 років живе 
за кордоном. Проте кожного року вони разом з 
чоловіком приїздять на картоплю. Ще жодного 
разу не пропускали! 

Про своє захоплення

Я дівчина сільська, з Максимівки, знаю як пра-
вильно садити та полоти. Для мене це улюбле-
на справа та відрада для душі.

Моя садиба – це моя «хвороба», – сміється Кате-
рина Іванівна. – Тридцять років тому у нас з’я-
вилася ця ділянка і ще два городи – разом 15 
соток. Що тут тільки не росте! 

Господиня дивує гігантськими волоськими горіхами, що 
втричі більші звичайних.

Тут і ожина, яблуня цвіте, а це їстівний гібіскус 
– бамія. Повсюди квіти – ромашки, троянди, ту-
рецька гвоздика, петунії, маки. Є також ялинка, 
яку наряджаємо на Новий рік у гірлянди.

Ще є велетенські помідори, голландська цибу-
ля, картопля, гарбузи і безліч всілякої городини.  

«Жвава жінка, любить роботу і не може без 
неї. Вона у неї на першому місці. І родина 
також! Дачу любить – приїжджає з роботи і 
одразу за сапу хапається чи поливає зранку 
перед роботою. Люблю її», – каже про Катери-
ну її чоловік Юрій Кулик.

Зичимо вам, Катерино Іванівно, та вашій роди-
ні, легкої долі, людської чуйності й неодмінно – 
гарної погоди вашій садибі!

Вітаємо на-
шого ювіляра 
Від імені всього колективу, ми вітаємо люди-
ну, яка вже 26 років сумлінно виконує свою 
роботу. Рівень його професіоналізму не ви-
кликає жодних сумнівів.

Сергій Іванович, бажаємо Вам міцного здо-
ров'я та безмежного щастя. Залишайтеся та-
ким же веселим і бадьорим, яким Ви є!

Сергій Неборак
Слюсар з експлуатації та ремонту підзем-
них газопроводів

“Сергій Іванович – добра, чуйна, працьовита 
і весела людина. На будь-яку ситуацію він 
завжди знайде легкий жарт чи анекдот. Лю-
бить проводити вільний час на дачі: постійно 
щось майструє або саджає. Але його улюбле-
не захоплення – це рибалка, він – Рибак з ве-
ликої літери.

А ще у Сергія Івановича є особливе багатство 
– це п'ять онуків. Для нього немає кращого 
щастя, ніж прогулянки на природі з улюбле-
ними онуками.” 

– заступник начальника ДОГРМ та С Небо-
рак Денис Анатолiйович.
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Наші люди

Переможець 
конкурсу ескі-
зів ГазАРТ!
В голосуванні за найкращу роботу на офіційній 
сторінці ПрАТ “Кременчукгаз” у Фейсбук взяло 
участь понад 80 людей. Ми переконані, що кон-
курс стане серйозним поштовхом до розвитку 
сучасного мистецтва міста і реалізує ще бага-
тьох юних художників!  

Переможницею стає художниця Марина        
Тристан! Вітаємо з перемогою! 

Ми дякуємо фіналістам конкурсу – Данилу Да-
нильченку та Валерію Радьку! Обов'язково по-
працюємо над яскравими проєктами нашого 
підприємства та міста.

Нагадуємо, переможниця конкурсу отрима-
ла змогу втілити свій ескіз на фасаді техніч-
ного приміщення підприємства. ПрАТ "Кре-
менчукгаз" забезпечить її усіма необхідними 
ресурсами та матеріалами для реалізації.

Конкурсна робота Марини Тристан

Катерина Кулик – інженерка учбового центру ДОГРМ та 
С ПрАТ «Кременчукгаз». 
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Літо завершується! І наш колектив встиг 
поділитися на два табори: дехто з нас 
вже сумує за спекою та сонячними про-
менями, а дехто з нетерпінням чекає лег-
кої прохолоди. Але не будемо забувати 

kgaz.com.uakgaz.com.ua

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОБУТОВИМ ГАЗОМ

Бережіть себе та 
свою родину!

Провітрюйте 
приміщення
де працюють газові прилади, до них 
має постійно надходити свіже повітря. 
Якщо ця вимога не дотримується, газ 
повністю не згорає, виділяючи 
чадний газ, який викликає отруєння

Не ремонтуйте 
самостійно
не намагайтесь самостійно 
ремонтувати газове обладнання. 
Це може робити тільки 
спеціаліст, якого ви можете 
викликати за номером 104

Не використовуйте 
прилади не за 
призначенням
не сушіть над плитою речі, 
не обігрівайте приміщення за 
допомогою плити, не тримайте 
поряд легкозаймисті матеріали  – 
може статися загорання і пожежа

Не влаштовуйте протяг 
на кухні, коли горять пальники на 
плиті – вітер може загасити вогонь, 
і станеться витік газу

Перед тим як вийти з дому 
потрібно перекрити подачу газу на 
плиті та центральному крані, що 
подає газ до неї

В загазованому приміщенні  
категорично заборонено 
користуватися електроприладами 
та освітленням, відкритим вогнем і 
мобільним зв’язком

Якщо у кімнаті з’явився 
запах газу, потрібно: 
перекрити подачу газу, відкрити 
вікна і створити протяг, покинути 
приміщення і тоді подзвонити на 
номер 104

Перевіряйте наявність тяги у 
вентиляційному та димовому 
каналах
у газифікованих приміщеннях 
вентиляційні отвори мають бути 
постійно відкриті та очищені від жиру і 
сміття, щоб продукти згорання не 
залишалися у приміщенні

Не залишайте без нагляду 
газову плиту, що працює

Не дозволяйте 
користуватися газом 
дітям дошкільного віку, а також особам, 
які не контролюють свої дії

Справність обладнання 
газові прилади та обладнання необхідно 
тримати в чистоті і в справному стані. 
Якщо цього не робити, під час згорання 
газу утворюватимуться небезпечні для 
здоров’я сполуки
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й про експертну точку зору. Восени зміню-
ється погода, а тому жителі району почина-
ють частіше споживати газ у побуті. Кори-
стуємось нагодою та розповідаємо правила 
безпеки при користуванні побутовим газом. 

Чітко дотримуйтесь їх самі і поширюйте се-
ред друзів. Та пам’ятайте, при правильному 
використанні газ принесе лише тепло і ра-
дість у ваші оселі. 


