Професіонали галузі

Народився 16 червня 1939 р. у м. Шепетівка Хмельницької
області в родині військовослужбовця.
У 1956 р. закінчив школу в Петропавловську<Камчатському
та вступив до Одеського інженерно<будівельного інституту, нав<
чання у якому завершив у 1961 р. Свій трудовий шлях розпочав
майстром, згодом став виконробом у БМУ<6 тресту «Красно<
ярсккрайспецстрой» (м. Канськ Красноярського краю). З 1962 р.
був викладачем спецдисциплін, а з 1963 р. — завідувачем про<
мислового відділення у Канському політехнічному технікумі.
У 1965 р. Євгеній Годін повернувся до Одеси, де влаштував<
ся на посаду виконроба у БМУ<18, потім — старшого виконро<
ба у БМУ–20. У 1967 р. був відряджений до Угорщини, де пра<
цював інженером<сантехніком у військовій частині.
З 1971 р. обіймав посади начальника виробничо<технічного
відділу, головного інженера, а з 1972 р. — начальника управління
у ПМК<253 тресту «Чорноморпромсантехмонтаж» (м. Одеса).
В 1973 р. Євгеній Георгійович став начальником Одеського
спеціалізованого управління № 511, через два роки був обраний
заступником голови Приморського райвиконкому м. Одеси, а в
1977 р. — головою цього комітету.
У 1979 р. Є. Г. Годін очолив виробниче об’єднання «Одеса<
газ». На посаді начальника (голови правління) пропрацював
20 років, а після виходу у 1999 р. на пенсію став головою спос<
тережної ради АТ «Одесагаз». З 2010 р. є заступником голови
цієї ради.
Під його безпосереднім керівництвом фахівці підприємства
газифікували міста Балта, Котовськ, Ізмаїл, Роздільна, Болград,
Реї, Березівка, Ананьїв, Іванівка, Тарутине та інші населені пунктів
області, а також уперше в Україні запровадили нову технологію про<
кладання газопроводів із поліетиленових труб, унаслідок чого
було створене спільне українсько<французьке підприємство

Народився 2 вересня 1947 р. у м. Полтава.
У 1970 р. закінчив факультет цивільного та промислового
будівництва Полтавського інженерно<будівельного інституту.
Після служби в армії з 1971 р. працював начальником дільниці,
начальником будівельного потоку на будівництві об’єктів житла і
соціальної сфери у системі Мінпромбуду УРСР.
З 1979 р. О. В. Головкін — у нафтогазовій промисловості.
Пройшов шлях начальника виробничого відділу, начальника уп<
равління, заступника керівника будівельно<монтажного тресту
«Укргазпромбуд». З 1988 р. він — керівник трудового колективу
цього тресту (пізніше — БМФ «Укргазпромбуд»).
За цей період зусиллями працівників підприємства було
збудовано 11 установок комплексної підготовки газу, облашто<
вано та введено в експлуатацію понад 800 свердловин на де<
сятках газових та газоконденсатних родовищах України, більше
1,6 тис. км магістральних і розподільних газопроводів, газопро<
водів<відгалужень, конденсатопроводів, вуличних мереж газо<
постачання у багатьох регіонах держави. Споруджено власну
виробничу базу будівельної індустрії, понад 210 тис. м2 житла,
п’ять шкільних та дошкільних закладів, інші об’єкти промислово<
го і соціального призначення. Також виконано реконструкцію та
капітальний ремонт сотень кілометрів магістральних газопрово<
дів ГТС України. Реконструйовано та переобладнано КС Чалтир,
Лубни, Яготин, Орловка, Ужгород, Долина, Опари<2, Бобровни<
цька у Луганській, Полтавській, Київській, Одеській, Закарпатсь<
кій, Івано<Франківській, Львівській, Чернігівській областях.
БМФ «Укргазпромбуд» здійснює комплекс робіт із модер<
нізації і реконструкції магістральних газопроводів, зокрема
МГ Уренгой–Помари–Ужгород.
Під керівництвом Олександра Васильовича колектив
компанії став лауреатом Міжнародного рейтингу популярності

Годін
Євгеній Георгійович
Інженер<будівельник
член<кореспондент УНГА,
фахівець у галузі
газопостачання та газифікації,
управлінець
«Укрфрагаз». На його базі здійснюється опрацювання нових
технологій монтажу газопроводів, встановлення на них запірно<
регулювальної арматури.
Виробничу діяльність Євгеній Георгійович протягом 30 років
успішно поєднував із викладацькою в Одеській державній акаде<
мії будівництва й архітектури. Був викладачем спецпредметів на
кафедрі теплогазопостачання і вентиляції, упродовж 15 років —
головою Державної екзаменаційної комісії. У 1993 р. йому при<
своєно звання доцента кафедри теплогазопостачання.
Є автором і співавтором семи наукових та науково<мето<
дичних праць.
З 1998 р. Є. Г. Годін — академік Академії будівництва й архі<
тектури України. Неодноразово був депутатом районних, міської
та обласної рад народних депутатів.
Нагороджений низкою державних відзнак, орденом святого
Володимира і міжнародною Золотою медаллю — за розвиток
національної промисловості (Франція).

Головкін
Олександр
Васильович
Кандидат технічних наук,
фахівець у сфері
будівництва об’єктів газової
промисловості, управлінець
та якості товарів і послуг «Золота Фортуна» у номінації
«10 років незалежності України», а підприємство здобуло
звання «Лідер паливно<енергетичного комплексу» у номінації
«Інвестиційний проект».
Олександр Головкін у 1999 р. захистив кандидатську дисер<
тацію «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конст<
рукцій». Має дев’ять опублікованих праць, присвячених удоско<
наленню засобів малої механізації будівельного виробництва.
Він — дійсний член Академії будівництва України, депутат Полтав<
ської обласної ради кількох скликань.
Нагороджений орденами «За заслуги» І–ІІІ ст., почесни<
ми грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Подякою Президента України, почесними відзнака<
ми НАК «Нафтогаз України» І та ІІ ст., іншими галузевими й
відомчими нагородами. Олександру Васильовичу присвоєні
почесні звання «Заслужений будівельник України» і «Заслу<
жений працівник промисловості АР Крим».
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