
133

Професіонали галузі

Народився 25 червня 1941 р. у м. Коканд Ферганської області

(Узбекистан) у сім’ї службовців.

Упродовж 1958–1961 рр. навчався в Кокандському нафтовому

технікумі (спеціальність «Експлуатація міського газового госпо<

дарства»), протягом 1967–1973 рр. — в Київському інженерно<

будівельному інституті («Теплогазопостачання і вентиляція»).

Свою трудову діяльність В. В. Ємяшев розпочав у 1964 р.

у газовому господарстві м. Хмельницького на посаді інженера

контори облкомунгоспу. З 1969 р. працював головним інженером,

начальником Шепетівського міжрайонного виробничого управ<

ління газового господарства. Під його керівництвом було збудо<

вано Шепетівську газонаповнювальну станцію.

У 1978 р. Віктор Васильович став начальником Тернопільсь<

кого виробничого об’єднання «Тернопільгаз», де працював до

1987 р. У цей період була збудована і в 1981 р. введена в екс<

плуатацію Скалатська ГНС, а також розпочато газифікацію семи

районів області.

Протягом 1987–1997 рр. він очолював Управління житлово<

комунального господарства Тернопільської обласної державної

адміністрації, а з 1997 до 2011 р. обіймав посаду першого за<

ступника голови правління — головного інженера ВАТ «Терно<

пільгаз».

Віктор Ємяшев зробив вагомий внесок у безперебійне та

безаварійне газопостачання споживачів області природним та

скрапленим газом. Приділяв велику увагу використанню у ви<

робництві новітніх технологічних розробок, технічному розвитку

підприємства. Так із 1999 р. з його ініціативи в області було

запроваджено технологію монтажу газопроводів із поліети<

ленових труб, для чого придбано і впроваджено у виробницт<

во апарати для терморезисторного зварювання труб типу

«Friamat». Ця технологія дозволяє прокладати труби великої

довжини, з’єднані з допомогою деталей з електронагріваль<

ними елементами в автоматичному режимі. Завдяки співпраці

з компанією «Friatec» було створено єдину в Україні авто<

ризовану станцію сервісного, гарантійного і післягарантійного

обслуговування зварювального обладнання компанії, забез<

печено постачання автоматизованих апаратів, фітингів та

арматури. Під керівництвом В. В. Ємяшева були збудовані

тренувальні майданчики в газових господарствах області.

Він ініціював проведення конкурсів «Кращий за професією»

серед слюсарів та бригад Тернопільщини.

За високі досягнення у виробничій діяльності Віктор Васильо<

вич нагороджений орденом «Знак Пошани», Подякою Президен<

та України, медаллю «За доблесну працю», відзнакою НАК «Наф<

тогаз України» ІІІ ст., відзнаками об’єднання «Тернопільгаз» I–III ст.,

почесною відзнакою Укргазпрофспілки, почесними грамотами

НАК «Нафтогаз України», ДК «Газ України». Він удостоєний звання

«Заслужений працівник промисловості України».

Народився 16 червня 1952 р. у с. Білоченківка Гадяцько<

го району Полтавської області.

Протягом 1970–1974 рр. навчався на факультеті еко<

номіки праці та матеріально<технічного забезпечення

Київського інституту народного господарства, де здобув

кваліфікацію інженера<економіста.

Після закінчення вишу В. М. Єна працював інженером,

старшим інженером техніко<економічного відділу інституту

«ВНДПІтрансгаз». Упродовж 1980–1985 рр. був старшим

інженером, заступником начальника, а з 1986 р. — начальни<

ком планово<економічного відділу АТ «Укргазпром».

У 1993–1995 рр. очолював планово<економічне управління та

обіймав посаду заступника голови Державного комітету

України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

З 1995 до 1998 р. Володимир Миколайович був членом

правління АТ «Укргазпром», протягом 1998–2002 рр. —

членом правління і начальником планово<економічного

управління НАК «Нафтогаз України».

Упродовж 2002–2008 рр. працював заступником дирек<

тора з фінансово<економічних питань ДП «Укравтогаз»,

з 2008 до 2012 р. — заступником директора із фінансово<

економічних питань ДП «Нафтогаззабезпечення» НАК «Наф<

тогаз України».

В. М. Єна брав активну участь у проектуванні, економічно<

му обґрунтуванні та введенні в експлуатацію родовищ газу,

підземних сховищ газу, магістральних газопроводів України,

а також в організації бурових робіт на півночі Тюменської об<

ласті Росії. Є одним із головних розробників організаційної

структури вітчизняної нафтогазової промисловості та опти<

мальних типових штатних розписів працівників галузі. Долучав<

ся до створення першої галузевої угоди між НАК «Нафтогаз

України» та профспілками нафтогазової промисловості, брав

участь у формуванні цінової і тарифної політики нафтогазово<

го комплексу.

Самостійно та у співавторстві опублікував низку нау<

кових праць, присвячених проблемам фінансово<еконо<

мічної політики нафтогазової галузі, зокрема «Мотивація

праці та управління персоналом», «Стратегія застосуван<

ня матеріальної і моральної мотивації для підвищення

продуктивності праці», «Галузеві нормативи часу, норми

обслуговування та нормативи чисельності для найбільш

поширених основних професій робітників нафтогазової

галузі» тощо.

Володимир Єна — ветеран праці, почесний працівник

газової промисловості. Він нагороджений державними

відзнаками СРСР та України, серед яких орден святого рівно<

апостольного князя Володимира Великого, медаль «В пам’ять

1500<річчя Києва».
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