Професіонали галузі

Народилася 11 грудня 1956 р. у м. Івано<Франківськ.
У 1979 р. закінчила ІФІНГ та отримала кваліфікацію інженера<
економіста за спеціальністю «Економіка й організація нафтової і
газової промисловості». Того ж року розпочала трудову діяльність
в інституті «Союзгазпроект» (сьогодні — ПАТ «Укргазпроект»,
м. Київ), де пройшла шлях від інженера до директора департа<
менту техніко<економічних обґрунтувань (1996–2000). Вона бра<
ла безпосередню участь у розробці проектів будівництва об’єктів
газотранспортної системи України, Російської Федерації.
З 2000 р. вона працює у НАК «Нафтогаз України» на по<
саді начальника відділу департаменту кредитно<розрахунко<
вих операцій.
Л. М. Киба ініціювала роботу зі створення системи управ<
ління виробничими запасами матеріально<технічних ре<
сурсів на підприємствах, які входять до компанії «Нафтогаз
України». Практичне застосування цих заходів забезпечує
ефективне управління оборотними засобами підприємства,
а також дає можливість визначати зони ризику при фінансу<
ванні ресурсного забезпечення компанії. За її участю було
реалізовано базовий проект запровадження на базі систем
«SAP ERP» і «SAP BPС» автоматизованої системи управління
процесом бюджетування та фінансового планування в
НАК «Нафтогаз України». Леся Миколаївна співпрацює з
ІФНТУНГом. За участю викладачів та працівників сфери мате<
ріально<технічного забезпечення підприємств нафтогазово<
го комплексу були проведені спільні наукові конференції і
семінари, присвячені проблемам ресурсозбереження.
У 2004 р. вона навчалася в Кембриджському університеті
(Великобританія) за програмою «Управління матеріально<
технічним постачанням і логістика в структурі поставок».

Народився 12 серпня 1938 р. у с. Кулайці Томашівського
району Люблінської області (Надсяння), що нині є територією
Польщі. В 1946 р. разом із родиною був переселений до м. До<
лина Івано<Франківської області.
У 1957 р. після закінчення Полтавського будівельного тех<
нікуму розпочав трудову діяльність у НПУ «Долинанафта». Про<
йшов шлях від робітника до начальника відділу капітального
будівництва Долинського нафтопромислу. Брав участь у реалі<
зації проектів закачування води в нафтові пласти для підтриман<
ня пластового тиску й очищення нафти від води.
У 1971 р. закінчив ІФІНГ за спеціальністю «Проектування і
експлуатація нафтогазопроводів та нафтобаз».
У 1966 р. Івана Кіщака призначили на посаду керівника ди<
рекції з будівництва МГ Долина–Ужгород–Держкордон. Після
введення в експлуатацію цього газопроводу з 1967 р. протягом
трьох років працював заступником начальника Долинського
РУМГ Івано<Франківського УМГ. Займався питаннями підготов<
ки газу, його осушування, очищення, будівництва КС.
У 1970 р. він став начальником Ужгородського РУМГ
(пізніше — Закарпатське ЛУМГ). У цей період підприємство не
лише забезпечувало подачу газу на експорт діючим трубопро<
водом, а також займалося будівництвом МГ «Союз», його відга<
луження на Угорщину, нової газотурбінної компресорної станції
в м. Ужгороді. Іван Іванович брав безпосередню участь у конт<
ролі за будівництвом та введенням в експлуатацію названих
об’єктів, у вирішенні таких інженерних проблем, як налагоджен<
ня технології зварювання труб великого діаметру зі сталі ком<
панії «Mannesmann» (Німеччина), у випробуванні газопроводу
високим тиском в умовах гірської місцевості тощо.
Протягом 1975–1995 рр. І. І. Кіщак очолював Закарпатське
обласне управління з експлуатації газового господарства

Киба
Леся Миколаївна
Кандидат економічних наук,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у галузі економіки
нафтогазового комплексу
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
«Управління виробничими запасами підприємств сфери ви<
добування та транспортування природного газу» (спеціаль<
ність «Економіка, організація і управління підприємствами»).
Того ж року їй було присвоєно науковий ступінь кандидата
економічних наук.
З 2010 р. займається викладацькою діяльністю: працює
доцентом у МНТУ ім. акад. Ю. М. Бугая.
Леся Киба — автор близько 20 праць, опублікованих у
наукових періодичних виданнях, присвячених проблемам
економіки, організації й управління виробництвом в умовах
ринкової трансформації економіки України.
Л. М. Киба — вчений секретар відділення економіки
нафтової і газової промисловості УНГА.
Нагороджена почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України»
III та II ст. й іншими галузевими нагородами.
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Інженер, фахівець
із газопостачання та
газифікації, управлінець
(ВО газового господарства «Закарпатгаз», а з 1991 р. — ДП із
газопостачання та газифікації «Закарпатгаз»).
З його ініціативи була розроблена і реалізована програма
газифікації Закарпаття з використанням скрапленого нафто<
вого газу, а згодом природного газу. Побудовані бази, станції
скрапленого газу, в результаті чого його реалізація збільшилася
в десятки разів. Водночас проводилася масштабна робота зі
зведення розподільних мереж природного газу. За короткий
період було газифіковано газом практично всі районні центри і
більшість сіл області. У Закарпатті одним із перших в Україні
почав встановлювати газові лічильники для населення, викори<
стовувати газові конвектори для опалення будинків, будувати
газопроводи із поліетиленових труб і на конкретних прикладах
було показано переваги нових інженерних рішень.
І. І. Кіщак двічі був депутатом Закарпатської облради. Наго<
роджений орденом «Знак Пошани», медалями «За доблесну
працю», «Ветеран праці», «За будівництво МГ «Союз» та ін.
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