Професіонали галузі

Народився 28 січня 1949 р. у м. Заган (Польща).
У 1973 р. закінчив Івано>Франківський інститут нафти і
газу (спеціальність «Машини й обладнання нафтових та га>
зових промислів»), у 1996 р. — Вищу школу підприємництва
при Київському інституті народного господарства за участі
Вищої школи комерції (м. Тулуза, Франція).
Протягом 1973–1977 рр. Ігор Олексійович працював в
інституті «УкрНДІПНВ» (м. Київ), де брав участь у проектуванні
об’єктів нафтової і газової промисловості. Із 1977 до 1993 р.
був диспетчером, начальником диспетчерської служби
Об’єднаного диспетчерського управління ВО «Укргазпром».
З 1993 р. обіймав посади начальника договірного відділу, на>
чальника управління із закупівлі і реалізації газу, начальника
управління перспективного розвитку та інформації в апараті
ВО «Укргазпром» (з 1994 р. — АТ «Укргазпром»).
У 1996–1997 рр. І. О. Пономаренко був комерційним ди>
ректором Українсько>французького спільного підприємства
«Газінтек», яке займалося проектуванням об’єктів нафтової і
газової промисловості України та зарубіжних країн.
З 1999 р. після реорганізації АТ «Укргазпром» працює в
ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Пройшов шлях
начальника управління перспективного розвитку й інформації,
директора з питань міжнародної співпраці, заступника ди>
ректора з питань науково>технічної та зовнішньоекономічної
діяльності, начальника департаменту науково>технічної діяль>
ності і зовнішньоекономічних зв’язків, заступника директора
з виробництва Об’єднаного диспетчерського управління
(з 2010 р.). Із 2012 р. він — радник директора ОДУ (зараз —
ПАТ «Укртрансгаз»).
Ігор Олексійович брав участь у розробці концепцій роз>
витку ГТС, підготовці комплексних програм перспективного

Народився 27 червня 1952 р. у с. Пєщанка Городищенсько>
го району Волгоградської області (Росія) у родині залізничника.
У 1974 р. після закінчення Харківського інституту радіоелект>
роніки Ю. В. Пономарьов почав працювати в українській філії
ВНДПІАСУгазпрому (м. Харків), де пройшов шлях від інженера
до заступника директора інституту з наукової роботи (з 1996 р.).
У 1989 р. в alma mater захистив кандидатську дисертацію за
спеціальністю «Керування у технічних системах», присвячену
проблемам автоматизації інтелектуального управління техно>
логічними процесами газотранспортних систем.
Протягом 1997–2007 рр. був заступником директора з нау>
ково>дослідних і дослідно>конструкторських робіт, директором
Науково>дослідного та проектного інституту автоматизованих
систем управління транспортом газу і брав безпосередню
участь у проведенні наукових робіт у галузі розробки та впро>
вадження засобів і систем автоматизації підприємств газових
комплексів, зокрема створення математичного, інформаційно>
го і програмного забезпечення, автоматизованих систем уп>
равління технологічними об’єктами, алгоритмів прийняття
рішень, діагностування та прогнозування позаштатних ситуацій
тощо. Результати виконаних робіт були використані на багатьох
підприємствах НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» (Росія).
З 1993 до 1999 р. учений брав участь у перспективних
розробках зі створення автоматизованої системи обліку газу
АТ «Укргазпром», які зараз експлуатуються на всіх об’єктах
газотранспортної системи України.
Юрій Володимирович активно долучається до діяльності
робочої групи з обліку газу програми технічної співпраці з
АТ «Ruhrgas» (Німеччина) у галузі газовимірювання та метро>
логії. Брав участь у розробленні технічних угод із транспортуван>
ня російського газу через територію України.

Пономаренко
Ігор Олексійович
Інженер>механік, академік УНГА,
фахівець зі стратегії стратегії
розвитку галузі
розвитку ДК «Укртрансгаз», вивченні й узагальненні вітчизня>
ного та зарубіжного досвіду функціонування провідних газо>
вих компаній. Проходив стажування у газових компаніях
Франції («Gaz de France»), Італії («CHAM»), Великобританії
(«Shell»), Бельгії («Tractebel»), Данії («ElsamProjekt»). Був
учасником Світових газових конгресів у Франції (м. Ніцца,
2000 р.), Японії (м. Токіо, 2003 р.), Нідерландах (м. Амстер>
дам, 2006 р.), міжнародних конференцій у Франції, Румунії,
Австрії, Польщі, Швейцарії, Угорщині, Словаччині, Німеччині.
Став першим представником України в керівних органах
міжнародних газових організацій — головою Робочої групи
з газу Європейської економічної комісії ООН (м. Женева,
2006–2008 рр.). Також був членом виконавчого комітету
Газового центру ЄЕК ООН (2000–2008), учасником робочих
груп Міжнародного газового союзу.
Нагороджений почесними відзнаками НАК «Нафтогаз
України» ІІ і ІІІ ст., грамотами ДК «Укртрансгаз».

Пономарьов
Юрій Володимирович
Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець
із розробки автоматизованих
систем керування, управлінець
Юрій Пономарьов став одним із організаторів філії ДК «Укр>
трансгаз» — Науково>дослідного і проектного інституту транспор>
ту газу, — яка була створена в 2007 р. для виконання проектно>
пошукових досліджень із реконструкції та будівництва техно>
логічних об’єктів газотранспортної системи і ввійшла до складу
ДК «Укртрансгаз». В цьому інституті він працює заступником
директора з наукової роботи.
Вчений є автором 84 наукових статей, співавтором п’яти
монографій і довідників, двох навчально>методичних праць та
25 патентів Росії і України. Юрій Володимирович успішно впро>
ваджує у виробництво новітні наукові досягнення та розробки.
Він — доцент кафедри інформаційно>керуючих систем
ХНУРЕ. Також очолював її філії при НДПІАСУтрансгазі, а зараз за
сумісництвом обіймає посаду завідувача філії при Інституті транс>
порту газу.
Нагороджений багатьма почесними грамотами НАК «Наф>
тогаз України» та ДК «Укртрансгаз», низкою галузевих відзнак.
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