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ПрАТ «Кременчукгаз» провів техобслу-
говування, поточні й позапланові ремонти 
ГРП та ШРП, а також додаткові роботи в 
рамках підготовки населених пунктів до 
запуску теплопостачання.
Ніби людська судинна система, газороз-
подільна мережа  несе містами і селами до 
самого серця опалювального сезону клю-
човий ресурс: природний газ. Він надхо-
дить до теплоелектроцентралей, котелень 
мікрорайонів і приватних домівок.
Споживачам тепла слід розуміти, що для 
того, аби теплопостачальники мали мож-
ливість запустити опалення, вони мусять 
безперешкодно і вчасно отримати блакит-
не паливо по справних трубопроводах, а 
на об’єктах газового господарства повинно 
точно та безвідмовно працювати облад-
нання. При цьому газорозподільна система 
повинна діяти безпечно і якісно.
Також, слід додати, що під час опалюваль-
ного сезону споживання газу стрімко зро-
стає в порівнянні з літнім періодом. Отож 
завданням газовиків було відпрацювати 
низку параметрів на виході з газорозпо-

дільних пунктів, щоб підготувати систему 
до підвищеного навантаження. Готували 
газову мережу до опалювального сезону 
фахівці ПрАТ «Кременчукгаз» — виконува-
ли регламентні роботи, корегували роботу 
газового обладнання, а також спільними 
зусиллями в рамках інвестиційної програ-
ми проводили капремонт, реконструкцію і 
реновацію.
На мережах і об’єктах ПрАТ «Кременчукгаз» 
проводилися роботи з налаштування 
обладнання ГРП для переходу на зимовий 
режим, готувалася опалювальна система, 
виконувалося техобслуговування котлів на 
ГРП і перевірка димовентканалів зі скла-
данням актів. Також, оновлено написи на 
ГРП там, де це було необхідно.
Роботи здійснювали протягом року задовго 
до холодів. Про те, як проходила ця під-
готовка, розповів Євген Козлов, керівник 
Департаменту обслуговування газорозпо-
дільних мереж та споруд (ДОГРМ та С):
«Нещодавно ми завершили підготовку до 
опалювального сезону 2020/2021, — каже 
він. — Це колосальна робота більш ніж 
півтори сотні фахівців Департаменту та 
мільйони гривень інвестицій. Підготовка 
потрібна для того, щоб зима пройшла беза-
варійно. Щороку ми обходимо всі наші 
газорегуляторні пункти, здійснюємо техоб-
слуговування, налаштування обладнання 
з переведенням його на зимовий період 
функціонування. 
Нинішнього року ми також  додатково 
виконали реновацію чотирьох ШРП в 
Кременчуці та Горішніх Плавнях. Це було 
повне оновлення — замінили засувки, регу-
лятори, манометри, відновили лакофарбове 
покриття і т.і.».

Збиток НАК "Нафтогаз України" за  
січень-вересень 2020 року склав  
17 млрд грн. В третьому кварталі цього 
року чистий збиток компанії НАК "Нафто-
газ України" досяг 5,5 млрд грн, на 61,8% 

Колеги, вкотре вдячний вам за 
плідну працю та відданість ПрАТ 
«Кременчукгаз». Саме завдяки вам 
ми всі забезпечені теплом та без-
пекою, а отже добре підготовлені 
до переходу на зимовий режим. 
Протягом року ми проводили низку 
робіт для нашого з вами комфор-
ту: здійснювали реконструювання, 
заміну, будування, фарбування та 
реновацію газових мереж і техо-
бладнання. Проте зараз існують 
такі обставини, до яких неможливо 
підготуватися. У світі знову панує 
вірус і у нашій країні ходять розмо-
ви про можливе введення нового 
локдауна. Хочу ще раз наголосити, 
що зі своєї сторони ми зробимо усе 
можливе, аби ці зміни не позна-
чились на нашому підприємстві та 
нашому колективі. Але прошу вас 
ставитися відповідально, одягати 
захисні маски у громадських при-
міщеннях та транспорті, регулярно 
дезінфікувати та мити руки. Бажаю 
всім міцного здоров’я та гарного 
настрою, не дивлячись ні на що!

Газорозподільна мережа 
вчасно підготовлена до 
опалювального сезону

Світові новини газового ринку

Щомісячне офіційне друковане видання ПрАТ «Кременчукгаз»
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Остаточні роботи перед запуском теплопостачання

більше, ніж в третьому кварталі минулого 
року. Як відзначили в НАК "Нафтогаз 
України", причина таких фінансових 
результатів - менший попит і більш низькі 
ціни на газ. 
Польща планує з 2023 року перейти 
на поставки газу з США. 10 млрд. м3 
блакитного палива з Російської Федерації 
Польща планує замінити ЗПГ (зрідже-
ного природного газу) зі США. В рамках 
програми формування флоту газовозів 
держкомпанія PGNiG зафрахтувала два 
СПГ-танкери у компанії Knutsen OAS 
Shipping на 10 років. Кожен такий танкер 
може вмістити 174 тис. кубометрів ЗПГ.

Країни масово оголошують початок 
декарбонізації.
У довгостроковій перспективі стратегічні 
цілі багатьох країн з декарбонізації мо-
жуть значно вплинути на перспективи 
природного газу в світовій економіці. У 
жовтні про плани по досягненню вугле-
цевої нейтральності до 2050 р оголосили 
відразу дві провідні азіатські економіки: 
Японія і Південна Корея. Такі декларації 
вже стають енергетичним «мейнстрімом». 
Ще раніше - Євросоюз на наднаціональ-
ному рівні, а також ряд країн-членів ЄС, 
деякі штати США, Норвегія, ПАР, 
Сінгапур, Нова Зеландія та ін.
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Футбольна команда ПрАТ «Кременчукгаз» 
продовжує запеклу боротьбу на Чемпіонаті 
Кременчука
Вперше за історію підприємства його 
команда бере участь у розіграші 
Чемпіонату та Кубку Кременчука.
Цьогоріч через карантинні обмеження 
частину матчів було відмінено або 
перенесено. Зокрема, так і не відбувся 
поєдинок ПрАТ «Кременчукгаз» з командою 
«Прорив», який було заплановано на 21 
листопада 2020 року. Капітан Олександр 
Гринько повідомив, що групові тренування 
також зараз не відбуваються, кожен гравець 
підтримує свою фізичну форму і відточує 
майстерність самостійно. 
Попри це, наша команда впевнено розпочала 
сезон і має вже два успішних результати:
«Кременчукгаз» - «Колос» - 6:5
«Кременчукгаз» - «Теплоенерго» - 5:4
Всього у матчі належить зіграти два кола по 
9 матчів.
Під час останньої гри голами відзначилися 
гравці Олександр Гринько, Юрій Богиня та 
Олександр Резник.
Представник команди «Кременчукгаз» 
Віктор Брушневський каже, що суперники 
недооцінили потенціал новачків, тому наша 
дебютна гра виявилася настільки вдалою. 
Також він розповів, що у наших гравців 
стримані очікування і вони об’єктивно 
оцінюють свої шанси на перемогу. Але мають 
дуже великі та амбітні плани — завоювати 
Кубок Кременчука.

Тож, ми вами пишаємося і чекаємо нових 
перемог на міському Чемпіонаті! Ви 
вмієте не лише професійно працювати, 
а й підтримувати здоровий спосіб життя, 
досягати спортивної мети та гідно 
представляти своє підприємство.
До речі, минулого року футболісти 
«Кременчукгазу» привезли титул 
«Найкоректніша команда», взявши участь 
у турнірі з міні-футболу серед українських 
газовиків на узбережжі Азовського моря. 
За всі ігри наші працівники отримали лише 
одну «жовту карточку».

Переважна частина викликів, на які 
Аварійно-диспетчерській службі ПрАТ 
«Кременчукгаз» довелося виїжджати 
цього року, це — заявки про витоки 
газу. 153 витоки газу довелося усувати 
на газових лічильниках. 484 виклики 
зафіксовано на зовнішніх газопроводах. 

Також з початку року надійшло 53 аварійні 
заявки зі скаргами на витоки газу на 
опалювальних приладах по всій території 
обслуговування ПрАТ «Кременчукгаз». 

Багато викликів було пов'язано з пожежами. 
Ризикуючи своїм життям, Служба 104 
здійснила 36 виїздів на місце аварії. Жодна 
з пожеж не була пов’язана із газом, проте 
загрожувала пошкодженням газопроводу з 
усіма супутніми наслідками. 

За статистикою, найгарячішим для газовиків 
виявилося літо, а особливо його перший 
місяць — червень.

Служба 104 ПрАТ «Кременчукгаз» здійснила 3052 
виїзди за 10 місяців 2020 року

Момент з відповідальної гри

Зоряний склад футбольної команди «Кременчукгаз»
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Електрогазозварник Служби експлуатації і 
технічного обслуговування будівель та спо-
руд  ПрАТ «Кременчукгаз» Сергій Запорож-
ченко розповів про свою роботу, колектив і 
власний життєвий шлях. Сергій Пилипович 
любить працювати з металом, все життя 
власними руками прикрашає свою сади-
бу та чуйно опікується родиною. Ховаю-
чи посмішку у вуса, наш колега згадав про 
армійську юність у коридорах правителів 
колишнього Союзу, а також похвалився ко-
лективом і позитивними змінами на своєму 
підприємстві.

Розкажіть про себе, Сергій Пилипович, 
скільки ви тут працюєте?
З 2014 року працюю слюсарем газового 
обладнання. Зараз перейшов на електрога-
зозварника. За три місяці мені виповниться 
60 років.
А що вам доводиться робити?
Раніше ремонтували газові плити, колон-
ки. Тепер трохи інші завдання. Сьогодні ось 
робив каркас на сонячну батарею на ГРП. 
Зварюю різні конструкції: то двері, то щось 
іще для наших споруд.
За що любите свою професію?
Я взагалі люблю з металом працювати. 
А взагалі-то, це мені Петрович (столяр Іван 
Жук – ред.) порадив сюди прийти — сказав, 
що хороше підприємство. От я й погодився, 
і зразу влився в колектив. І сподіваюся, що 
надалі буду тут  трудитись.
Розкажіть про життєвий шлях. Як при-
йшли до свого нинішнього фаху?
Раніше не займався цим. А тоді знайшовся 
чоловік, нині вже пенсіонер — Володимир 
Іванович, який навчив усім тонкощам про-
фесії і мені сподобалося.
А до цього трудився на вагонобудівному за-
воді, візки збирав, на «нафтохімії» у фірмі пі-
дрядній — там теж був газозварником-вріз-
ником. Це та ж сама спеціальність, тільки 
там дуже небезпечні об’єкти були, то варили 
лише газозварюванням (не можна було ро-
бити електрозварювання).
До того в армії служив у Москві у ЦК КПРС 
(Центральному комітеті Комуністичної пар-
тії Радянського Союзу — найвищому органі 
влади СРСР – ред.).

Нічого собі! І що, бачили тодішніх 
партійних босів?
Та всіх бачив! Стояв на варті в коридорах. 
Поряд був кабінет члена Політбюро та Пер-
шого секретаря ЦК КПУ Володимира Щер-
бицького (очільника найвищого керівного 
органу України – ред.). І Михайло Суслов 
був теж там (головний ідеолог та «сірий 
кардинал» КПРС, фактично друга людина 
в державно-партійній ієрархії СРСР після 
Леоніда Брежнєва – ред.).
Де зараз живете?
У Крюкові. Народився я в селі Батьки 
Зіньківського району. Там прожив 10 років. 
Потім батьки переїхали сюди. Із 1971 
року живу тут. Сам збудував будинок. На 
ділянці тримаємо город, дружина вирощує 
троянди, ось тут влітку плетуться кручені 
паничі (квіти іпомея — ред.), ось фонтан 
спорудив (показує світлини у смартфоні).

Яка ж у вас родина?
Дружина Олена — медпрацівниця. Моя 
90-річна мати з нами живе. Забрав і 
тещу. Обидві слабенькі, але ходячі. Дві 
доньки: Аня в Запоріжжі живе, а Марина в 
Кременчуці, на Молодіжному. У кожної по 
двійко синів. Так що чотири онука у нас — 
усі хлопці! Найстаршому 11.
Цікавляться металом так як ви?
Хехх… (зітхає з посмішкою) Та здебільшого 
ґаджетами зайняті.

Скажіть, як родина, в якій є 
медпрацівник, ставляться до різнобічної 
інформації про нинішню пандемію 
коронавірусу?
Ми стараємося притримуватися карантину, 
ніде не ходити зайвий раз, бо загальні
правила. На роботі користуємося 
захисними засобами. Але ж, оскільки 
багато чути істерики з телевізора, то 
вважаємо, що спокійно треба ставитися до 
будь-яких повідомлень.
Який у вас колектив?
Відмінний! Нас дев’ять чоловік. Тут 
працюють два токарі, сантехніки, 
озеленювачка, слюсарі. Люди працьовиті 
та дружні, всі відповідально  працюємо. 
Такий і колектив створився хороший. 
Ніхто не палить, не п’є, ніколи такого не 
бачив, скільки тут працюю. Одним словом, 
живемо нормально. 
Що ж, на вашу думку, є запорукою 
престижності професії газовиків?
Скільки я тут працюю, то чую лише 
подяки на нашу адресу — за те, що якісно 
працюємо. Раніше взагалі з людьми 
часто доводилося стикатися. Тепер вони 
звертаються через ЦОС. А раніше всі 
напряму приносили нам свої прилади, 
обладнання. То чули тільки добрі слова 
за свою роботу, бо в нас гарні майстри. 
Жодного разу не було претензій.
Якою соціальною допомогою 
підприємства ви користуєтесь?
В Лазурне на Чорне море їздили 
позаминулого року. З дружиною 10 днів 
відпочили — сподобалося. Добре там! Та 
й заплатили ми менше половини путівки, 
лише 40%. Хотіли й цього року та … теща 
прихворіла.
От ви працюєте у галузі газовиків. Буває, 
до них ставляться як до загальної маси 
комунальників, а подекуди й лають?
Буває… Та швидше за все, лаються на те, що 
газ дорогий! Але до наших майстрів добре 
ставляться.
В яких умовах вам доводиться працювати 
на підприємстві?
Ми нещодавно перейшли до цієї майстерні, 
минулого року. Тут тепло, світло, просторо. 
Мені подобається тут працювати. Останні 
два роки неабиякі зміни відбуваються — 
виростають нові споруди, реконструкцію 
проводять, сучасне обладнання з’являється, 
нові служби та сервіси.
Приймайте і від нас, Сергій Пилипович, 
дяку за ваші золоті руки й трепетне 
відношення до роботи. Зичимо нових 
успіхів на творчій ниві благоустрою 
садиби, теплого сімейного затишку, 
здоров’я та благополуччя!
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Людина місяця

Завжди усміхнений та пунктуальний Сергій Пилипович

Із Батьків у Крюків

Фонтан, споруджений власноруч, прикрашає двір оселі

Сергій Пилипович під час служби в армії
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Борщик Геннадій Сергійович
Слюсар з контрольно вимірювальних 
приладів та автоматики.

"Геннадій Сергійович Борщик виконує 
багато роботи — працює на будинковому 
обліку, витоках газу, знімає та встановлює 
пломби, фіксує показники приладів 
обліку. Свої обов'язки знає добре, а 
завдання виконує на "відмінно". Від імені 
колективу зичу ювілярові бути здоровим 
та щасливим!" — начальник метрологічної 
групи ДОПГ ПрАТ "Кременчукгаз"

Пиркало Олег Миколайович
Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у 
газовому господарстві

"Олег Миколайович Пиркало — хороший 
колега. Працюю з ним близько 23 років. 
Знаю, що ніколи ні в чому не відмовить. 
Добрий, порядний чоловік, трудоголік! 
Немає таких завдань яких він не виконав 
чи відмовився виконувати, навіть в 
вихідний день чи у відпустці. Вітаю від імені 
всього колективу!" — майстер ДОГРМ та С         
Юрій Гнойовий.

Наші 
ювіляри

 Кросворд
Залишився лише один місяць цього 
непростого року і стає просто неможливо 
не думати про свята, що наближаються. В 
цей період завжди хочеться чогось нового, 
тому ми підготували для вас дещо цікаве 
— газовий кросворд!  

Правильні відповіді можна буде дізнатися 
в наступному випуску «ГАЗЗЕТИ». Даємо 
підказку: ключове слово — це назва нашого 
улюбленого підприємства. 

1. Одиниця вимірювання витрати 
природного газу?

2. Яка річка протікає через місто 
Кременчук?

3. Під час згоряння природного газу 
виділяється теплова…

4. Що включає в себе підготовка до 
опалювального осінньо-зимового сезону, 
крім проведення гідравлічних випробувань, 
перевірки і налаштування?

5. Який район, окрім Кременчуцького, 
обслуговує ПрАТ "Кременчукгаз"?

6. Яке ім`я має вигаданий художній 
персонаж підприємства "Кременчукгаз", 
який розповів дітлахам про правила 
користування газом? Підказка: ви можете 
знайти його на одному з газових плакатів у 
попередніх випусках.

7. Засіб вимірювальної техніки, 
призначений для вимірювань об'єму газу, 
що протікає через перетин трубопроводу.

8. Тарас Шевченко, перебуваючи у місті, 
записав у своїх нотатках народну пісню 
«Пливе ... з Кременчука».

9. Пристрій для нагріву теплоносія, основа 
опалювальної системи.

10. Настінний пристрій, призначений 
виключно для забезпечення роботи 
системи опалення.

Любі колеги! З посмішкою на серці всім 
колективом вітаємо вас з днем народжен-
ня. Бажаємо міцного здоров’я, бадьорості 
духу і тіла, відмінного настрою, творчо-
го натхнення. Хай не тільки в роботі, а й 
по життю вас завжди супроводжує лише 
успіх та вдача. Зичимо вам чудових досяг-
нень, і не тільки в роботі, а скрізь, де тільки 
вам захочеться! Пишаємось бути вашими 
колегами та друзями — це дійсно велика 
честь для нас! Дякуємо вам за сумлінну 
роботу. Не хворійте і будьте щасливі!

11. Умови, за яких газ обліковується при 
температурі 20 градусів за Цельсієм та 
абсолютному тиску 760 мм рт. ст.?

12. Як називаються зовнішні 
газопроводи, які забезпечують подачу 
газу від джерела газопостачання до ГРП 

промислових підприємств, котелень, 
сільськогосподарських підприємств, 
комунальних об'єктів і інших споживачів, 
а також газопроводи низького тиску.
населених пунктів.
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