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також незвичайне свято. Сам він з родини 
вчителів, закінчив Херсонський державний 
педагогічний інститут, а згодом працював 
вчителем математики та інформатики.

«Я свідомо пішов вчитися на педагога, — 
згадує Богдан Вікторович, — Хоча в ті часи 
це була малооплачувана професія. Однак 
переді мною був батьківський приклад. 
Він свідчив про те, що є речі, які важливіші 
за матеріальне. Я вдячний своїм батькам 
і своїм вчителям. А також тим педагогам, 
які виховують нове покоління, в тому числі 
і моїх дітей».

Колеги, ось і стартував новий 
опалювальний сезон, до якого ми 
з вами готувались заздалегідь. Усі 
необхідні випробування мереж 
проведені, достатня кількість газу 
закуплена. А тому немає жодного 
приводу турбуватися: кожен наш 
споживач буде забезпечений 
безперебійним теплом!

У цьому місяці ми відзвітували про 
те, що підприємства групи ПрАТ 
«Кременчукгаз» сплатили понад 
111 млн грн податків за 1 рік та 
8 місяців! Це приблизно на 9 млн 
грн більше ніж у минулому періоді! 
Успішні фінансові результати 
нашого підприємства — це наша 
спільна заслуга! Хочу подякувати 
кожному з вас, адже, докладаючи 
свої зусилля, ви робите вагомий 
внесок у розвиток нашого міста, 
області та всієї газової галузі 
України!

Солодке привітання освітян з 
професійним святом від
колективу ПрАТ«Кременчукгаз»   

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»
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Богдан Оксененко

Богдан Оксененко особисто вітає вчителів зі святом

День вчителя — це свято, що стосується 
абсолютно кожного. Протягом усього життя 
нас супроводжують талановиті та досвід-
чені наші наставники — вчителі. Спочатку 
вони виховують нас, а згодом з тією же 
щирою посмішкою зустрічають наших дітей. 
Саме завдяки ним ми стаємо тими, ким ми 
є. Тому ми не змогли залишитися осторонь 
такого свята! 

Співробітники ПрАТ «Кременчукгаз» на 
чолі з Богданом Оксененко долучилися 
до привітань шкіл нашого міста. За тради-
цією, вчителів вітають напередодні свята 
— у п'ятницю. Вчителі 30 кременчуцьких 
шкіл отримали смачні тортики від ПрАТ 
«Кременчукгаз». Вони були приємно зди-
вовані від такого неочікуваного привітання. 
Їх посмішки можно було побачити навіть під 
захисними масками. 

Декілька шкіл відвідав й сам голова правлін-
ня ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко, 
який і запропонував ідею привітання педа-
гогів. Для керівника Кременчукгазу це 

Нещодавні випускники, а нині працівники КременчукГазу, 
Данило і Таня вітають вчителів

Ми бажаємо усім вчителям міцного здо-
ров’я, творчого та робочого натхнення, не 
дивлячись на всі ті складнощі та перепони, 
що зустрічають вас! 

Ще більше фотографій з місця подій ви 
можете побачити на нашій Facebook-
сторінці. 

На стіні однієї із реконструйованих 
будівель ПрАТ "Кременчукгаз" з'яв-
ляються обриси нового стріт-арту в 
рамках нашого мистецького проєкту 
ГазАРТ. 
Його авторка - юна художниця 
із Галещини Марина Тристан Art 
StellarSun пояснила, що ідея сюжету 
в тому, аби вміти помічати маленькі 

радості і не розучуватися мріяти.
Саме її ескіз вибрали користувачі в 
соцмережах за результатами кон-
курсу.
Це перше графіті, яке побачать 
перехожі (щоправда, через паркан). 
Бо перші малярства знаходяться на 
території підприємства.

Яскравим змінам покладено початок - 
проєкт ГазАРТ триває
Реалізовуємо результати конкурсу художників 
на будівлях ПрАТ «Кременчукгаз»

Стріт-арт
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Метрологи ПрАТ «Кременчукгаз» відзначили 
професійне свято

Щорічно 10-го жовтня в Україні відзна-
чається День працівників стандартиза-
ції та метрології. На плечах метрологів 
«Кременчукгазу» – точність, якість і безпека 
газопостачання цілого регіону! 

На честь професійного свята начальник 
Лабораторії з повірки засобів вимірюваль-
ної техніки Технічного управління ПрАТ 
«Кременчукгаз» Вадим Романчук розпові-
дає нам найцікавіші аспекти роботи служби.

 Навіщо на підприємствах тримають служ-
бу метрологів? Щоб контролювати точ-
ність приладів?

Так. Але від цього залежить і фінансове бла-
гополуччя підприємства, його прибуток. На 
метрологів покладена відповідальність за 
гарантію чесних стосунків між постачаль-
ником та споживачем.

Яку роботу виконують метрологи лабора-
торії нашого підприємства?

Ми повіряємо побутові лічильники газу, що 
стоять у квартирах та промислові – на під-
приємствах. 

Як відбувається повірка?

Згідно Закону про метрологію, лічильни-
ки газу повинні повірятися раз на 8 років. 
Вважається, що за цей час можуть виникну-
ти якісь похибки. Ми повинні їх виявити.

Повірка — це доказ того, що лічильник ра-
хує правильно (чи неправильно).

«Кременчукгаз» має відповідні брига-
ди, що знімають лічильники і привозять 
до нас в лабораторію. Тут є стенди з по-
вірки: два побутових і один промисло-
вий. Вони оснащені спеціальними про-
грамами. На всіх стендах установлені 
зразкові лічильники. Раз на рік відбува-
ється повірка еталонів. Держпідприємство 
«Івано-Франківськстандартметрологія», що 
є науковим метрологічним центром, під-
тверджує наші повноваження. В разі необ-
хідності наші прилади калібрують.

Отож ми здійснюємо повірку лічильників: 
виставляємо їх партію на стенд, проганяє-
мо по програмі і вона видає результат: чи 
є прилад придатним до подальшої експлуа-
тації, чи він непридатний. В останньому ви-
падку прилад відбраковують.

Повірку проводимо в присутності представ-
ника Центру стандартизації та метрології, 
який щоразу контролює процес, а потім на 
кожен справний лічильник видає свідоцтво, 
а на той, що має відхилення – довідку.

Загалом це автоматизована процедура, 
де практично відсутній людський фактор. 
Двері лабораторії щільно зачинені, там під-
тримується відповідна температура й діють 
суворі еталони.

Ми не єдині метрологи на підприємстві. В 
Департаменті обліку ПрАТ «Кременчукгаз» 
також працюють наші колеги. Інженери 
того підрозділу виїжджають на підприєм-
ства і контролюють роботу лічильників на 

промислових об’єктах, де встановлені ко-
ректори, що показують тиск і т. ін. Ці фахівці 
користуються особливим статусом і мають 
право потрапити на об’єкт у будь-який час 
без всяких обмежень. Їх завдання — пере-
вірити лічильник: чи не було втручання у 
цей прилад.

На прибудинкових лічильниках також пра-
цює група метрологів ПрАТ «Кременчукгаз». 
Вони щомісяця фіксують показники, а між 
цими датами слідкують, аби прилади пра-
цювали правильно.

Як робота з еталонами відбивається на 
способі життя?

Дуже показово! (посміхається) Метрологи 
дуже зібрані, дисципліновані люди. Наша 
робота потребує особливої відповідально-
сті.

Метрологи, що працюють у «Кременчукгазі», 
унікальні фахівці. Таким знанням, якими 
вони володіють, ніде не навчають. Це прак-
тики, які отримали досвід від спеціалістів, 
що вже на пенсії. А вони передали такі ню-
анси, про які ніде більше не дізнаєшся!

Знаєте, я навіть остерігаюсь, якщо хтось 
звільниться, то буде «головний біль»: де 
знайти заміну?!

Чи бувають курйози у вашій роботі?

Ми стикаємося із різноманітними втручан-
нями у роботу індивідуальних лічильників, 
а відповідно із людською хитрістю та вина-
хідливою брехливістю. Подекуди це навіть 
смішно. На моєму віку були випадки, коли 
демонтаж пломби на міцному дроті спожи-
вачка пояснила тим, що витирала пилюку. 
А інша розказувала, що так ретельно вити-
рала пил, що протерла дірку на металевому 
лічильнику. Мені здається, що можна б уже 
було зробити музей майстерності крадіїв.

Робота з абонентами завжди весела (смі-
ється). Це зараз ми не контактуємо зі спо-
живачами, а раніше наша служба займа-
лася також і демонтажем та доставкою, то 
ми такого наслухалися! І штурмували нас, і 
бабусі проклинали, і дідусі милицями кида-
лися. Люди різні бувають…Сумувати не до-
водилось.

Віднедавна у вас поліпшилися умови ро-
боти?

З травня 2020 року ми працюємо в новому 
приміщенні на основній території підпри-
ємства, де створені всі умови для якісної 
роботи. Крім того, це зручно для фахівців і 
споживачів, бо раніше лабораторія знахо-
дилася на правобережжі і всі втрачали час 
на дорогу.

«Я хочу привітати всіх метрологів нашої 
служби, і загалом колег, із професійним 
святом, побажати їм плідної праці на благо 
кожного підприємства, де вони працюють, а 
ми будемо намагатися не підвести наш рід-
ний «Кременчукгаз»!»

Дружня команда метрологів ПрАТ «Кременчукгаз» на чолі з начальником Вадимом Романчуком
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Провідний інженер технагляду ПрАТ 
«Кременчукгаз» Петро Каменчук — глава 
династії газовиків та щирий козак.

Від Петра Федоровича не почуєш зайвого, 
він — справжня людина слова та справи.

Цей фахівець завжди слідкує, щоб виконані 
на газопроводах роботи відповідали проек-
ту і вимогам. Його «біблія» — це ДБН (Дер-
жавні будівельні норми). Усі полиці в його 
кабінеті заставленні теками з технічною до-
кументацією із безліччю цифр. Треба знати, 
що під час здачі об’єкту жодна похибка не 
пройде, бо приймати роботу буде пан Ка-
менчук.

Розкажіть, як до вас ставляться на роботі?

Інколи на мене навіть скаржаться за те, що 
я занадто суворо ставлюся до найменших 
відхилень у стандартах. Були випадки, коли 
скаржилися в Полтаву в інспекцію охорони 
праці. У нас же газова область, підвищена 
небезпека. Отож, це окрема структура, що 
контролює газові мережі.

Розкажіть про свою роботу

Я потрапив сюди 1989 року. Спочатку був 
слюсарем, потім зварником. Викладав зва-
рювання у ВПУ-7, був майстром виробни-
чого навчання. А 2005 року мене відпра-
вили в Київ на підвищення кваліфікації й 
призначили інженером в технагляд. 

Яку роботу виконує технагляд?

Все, що будується в місті, усі газопроводи, 
вся газифікація багатоповерхових чи  при-
ватних будинків — все це будівництво до-
водиться контролювати. Існують Державні 
будівельні норми та Правила безпеки, а я 
роблю все, щоб їх ніхто не порушував.

Часто виникають порушення?

Постійно та ще й різноманітні: від якості 
матеріалів до якості з’єднань. Та навіть не-
щодавно на НПЗ проводилось зварювання 
газопроводів. Об’єкт серйозний, зварю-
вальник нібито обізнаний, має допуски. А в 
результаті три з трьох з’єднань не пройшли 
перевірку. Довелося усе переробляти. Ба-
чите, скільки у мене тут в кабінеті лежить 
паспортів?! І я жодного не підпишу, якщо 
щось не відповідатиме вимогам.

Де розповсюджуються ваші повноважен-
ня?

Кременчук, Горішні Плавні, Семенівка та 

села — усі житлові, промислові та інші об’єк-
ти. Я добре знаю свою справу, бо викладав 
зварювання та 15 років займався зварю-
ванням газопроводів сам. Знаю все від «А» 
до «Я», тому мене надурити неможливо. Я 
тільки заходжу і відразу все бачу.

Чим відрізняється інженер технагляду від 
провідного інженера служби?

Я незалежний фахівець. Маю сертифікат, що 
дає право приймати об’єкти будівництва. 
Мій син та проєктанти часто звертаються 
за порадами, як правильно зробити, щоб 
не допустити помилки в проекті. Бо знову 
ж таки, коли я виїду на об’єкт, то не прийму, 
якщо буде порушення ДБН. Доведеться пе-
реробляти. 

Отож у вас династія?

Так. Мій син також тут працює інженером 
технагляду. Та він не може знати все, що 
знаю я. Крім сина, дружина працює контро-
лером на підприємстві.

Які у вашій родині традиції?

Козацькі! Я сам вхожу до козацького фор-
мування. Запам’яталась моя посвята в ко-
заки в Омельнику, вручення реєстрової 
грамоти єсаула. Завжди беремо участь у 
міських заходах. На Покрову знову влаш-
товували наше свято. Проводили змагання 
серед учасників, демонстрували глядачам 
гармату, різну козацьку зброю. Крім цього, 
в нас є козацький човен «чайка». Як погода 
дозволяє, виїжджаємо родинами на острови 
серед Кременчуцького моря. Національні 
самодіяльні колективи запрошуємо, варимо 
козацьку кашу. А останнього разу потрапи-
ли на такий острів, де близько сорока диких 
свиней бігало! Та вони були безпечні, хіба 
що крали у нас продукти і взуття (посміха-
ється).

Що ви цінуєте в колективі?

Колектив хороший. Відчувається підтрим-
ка і взаємодопомога. Ніхто не соромиться 
спитати чи порадитися. Я за колектив стою 
горою! Бо все життя тут пройшло, серед цих 
людей. І зараз міг би переодягтися у робо-
чий одяг та позмагатися із молоддю у май-
стерності.

Як на вашу думку змінити стереотип ко-
мунальника і зробити професію газовика 
шанованою?

Все залежить від керівника підрозділу. От 
зараз ми багато що називаємо терміном 
«сервіс». Сервіс — це коли робота зроблена 
якісно та вчасно у повному обсязі. А не так, 
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Незалежний фахівець Наші ювіляриНаші ювіляри
Любі колеги! Усім колективом ми вітаємо вас 
з Днем народження! Хай життя дарує вам 
вдосталь здоров’я, шалене кохання та до-
бробут! Бажаємо, щоб усі приємні здобутки 
за роки вашої праці лише збільшувались, а 
краще — множились! А ми ж будемо підтри-
мувати вас у всіх задумах та розділяти мо-
менти радості!

Бутенко Юрій
Монтер із захисту підземних трубопроводів 
від корозії

"Юрій — дуже хороша людина! Дуже відпові-
дальний до роботи — коли б не звернувся, він 
усе виконує на відмінно! Великий прихильник 
спорту. Постійний учасник корпоративних 
футбольних турнірів. Ми беремо з нього при-
клад", — майстер Семенівської дільниці ДО-
ГРМ та С Олександр Жирнов. 

Голуб Павло
Водій автотранспортних засобів

"Сумлінний та добросовісний працівник! Бе-
реже свою машину та завжди вчасно тур-
бується про її справність. Добропорядний 
сім'янин. Передаємо від усього колективу 
святковий привіт!" — майстер ДОГРМ та С  
Віталій Чайка.

Петро Каменчук у своєму кабінеті

Петро Каменчук

що частину обладнання встановили, а реш-
ту потім обіцяємо доробити чи пропонуємо 
десь докупити, чи інших майстрів запроси-
ти. На мою думку, одна бригада мусить все 
зробити так, щоб споживач був задоволе-
ний, щоб йому було все  зрозуміло і зручно. 

Треба виховувати культуру нашої праці 
та навчати робити свою роботу охайно та 
якісно. Я вважаю, що визнання до газовиків 
прийде. Це залежить від кожного з нас. За 
останні два роки все й так дуже змінилося, 
реконструювалося — підприємство не впі-
знати! Функції та відповідальність окремих 
служб чітко розподілені. А сервіс… сервіс 
підтягнеться! 
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Понад 111 млн грн податків сплатили 
підприємства групи «Кременчукгаз». 
Лише в міський бюджет Кременчука надійшло більше 24 мільйонів.

За 2019 рік та 8 місяців 2020 року підпри-
ємства групи «Кременчукгаз» сплатили  
111 105 033 грн усіх видів податків. 
Причому, тільки за вісім місяців нинішнього 
року відраховано 59 816 592 грн. Це біль-
ше, ніж за весь попередній рік майже на 9 
млн грн!

Зокрема, міський бюджет Кременчука за 
2019 рік та 8 місяців 2020 року отримав 
24 303 113 грн. Із них нинішнього року — 
13 865 475 грн!

Платежі до міського бюджету складаються 
із:

•  земельного податку з юридичних осіб, 
орендної плати з юридичних осіб за землю;

•    податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплаченого юридичними 
особами;

•    податку на доходи з фізичних осіб.

Розмір податків, які сплачено на всіх рів-
нях лише одним підприємством, ПрАТ 
«Кременчукгаз», за звітний період, стано-
вить 90 898 679 грн (за 8 місяців 2020 – 
51 316 443 грн проти 2019 року - 39 582 
236 грн). В тому числі, до міського бюджету 
Кременчука надійшло 20 600 353 грн. 

Умовно кажучи, це 4120 мінімальних за-
робітних плат!

Своїми відрахуваннями ПрАТ 
«Кременчукгаз» підтримує і бюджети гро-
мад Горішніх Плавнів та Семенівки й 
Семенівського району:

2 430 133 грн за весь період – Горішні 
Плавні,

1 370 470 грн – Семенівка.

За 2019 рік та 8 місяців 2020 року:

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» сплатило 
10 458 645 грн податків всіх рівнів (у тому 
числі -  1 162 532 грн в місцевий бюджет);

ТОВ «Кременчукгаз-будсервіс» - 5 401 087 
грн (1 432 509 грн – у місцевий);

ТОВ «Кременчукгаз-сервіс» всього – 2 272 
245 грн  (749 685 грн – у місцевий);

ТОВ «КГ Груп» – 1 294 581 грн (259 047 грн 
– у місцевий);

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» – 779 793 
грн (98 985 грн - у місцевий).

Принципи чесності та прозорості є пріори-
тетними напрямами для підприємств групи 
«Кременчукгаз». А тому ми й надалі буде-
мо продовжувати відповідально сплачувати 
кожен податок. Усе заради розвитку!
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