Професіонали галузі

Народився 2 листопада 1957 р. у смт Андріївка Балаклійсь>
кого району Харківської області.
У 1979 р. закінчив Харківський будівельний технікум, у 1990 р. —
Харківський інженерно>будівельний інститут («Теплогазопоста>
чання і вентиляція»), а в 2000 р. — Харківську державну академію
міського господарства («Економіка підприємства»).
Трудову діяльність розпочав у 1975 р. слюсарем випро>
бувального полігону СКБ «Турбомашина». Надалі працював на
різних робітничих та інженерних посадах у ВПО «Укргазпром»,
а в 1987 р. став заступником директора з капітального будів>
ництва підприємства «Шебелинкагазпром».
З 2000 р. Ю. Л. Фесенко певний час був першим заступни>
ком голови Балаклійської райдержадміністрації Харківської об>
ласті, пізніше — директором ГПУ «Шебелинкагазвидобування».
У 2001 р. за його участю створено філію ДК «Укргазвидобуван>
ня» — Управління з переробки газу і газового конденсату,
а Юрія Леонідовича призначено її директором.
У 2007 р. він обіймав посаду генерального директора
ДК «Укргазвидобування». З червня того ж року працює директо>
ром ГПУ «Шебелинкагазвидобування».
Ю. Л. Фесенко брав безпосередню участь у введенні в
експлуатацію низки ГКР (Вишневського, Максальського, Іскрів>
ського, Шевченківського, Безпалівського, Островерхівського,
Борисівського, Кобзівського, Марківського, Кружилівського,
Євгенівського, Мигринського), а також у реалізації контракту
американської компанії «Basic System Inc» з ГПУ «Шебелинка>
газвидобування» зі спорудження установки каталітичного ри>
формінгу на Шебелинському ГПЗ. Тут уперше в Україні почали
виготовляти високооктановий неетильований бензин.
Юрій Леонідович брав активну участь у будівництві Хрести>
щенської, Юліївської ДКС, малогабаритної ДКС Шебелинка>1,

Народився 5 червня 1943 р. у с. Буки Малинського району на
Житомирщині. У 1966 р. закінчив ЛПІ. Трудову діяльність розпочав
інженером Шебелинської експериментальної дільниці УкрНДІгазу.
З 1968 р. працював у Шебелинському ГПУ майстром, стар>
шим інженером технічного відділу, з 1974 р. — начальником відділу
з розробки газових родовищ, а з 1983 р. — начальником відділу з
видобування газу. У 1987 р. його призначили на посаду заступника
генерального директора ВО «Шебелинкагазпром», а через рік —
головного інженера. З 2007 р. він був головним фахівцем із видо>
бування вуглеводнів ГПУ «Шебелинкагазвидобування».
У 1972–1974 рр. працював інженером торгового представ>
ництва ВО «Машиноімпорт» у Франції із закупівлі та постачання
обладнання для облаштування газових родовищ і будівництва
газопроводів.
У своїй інженерній діяльності Микола Іванович велику увагу
приділяв реконструкції та реновації обладнання установок комп>
лексної підготовки газу. За його участю введено в експлуатацію
десять нових газових родовищ, оснащених установками підго>
товки газу, укомплектованих із використанням вивільненого і від>
повідно модернізованого обладнання. Із застосуванням такого
оснащення було введено, зокрема, Казантипське газове родо>
вище на шельфі Азовського моря. Виготовлення та модернізацію
обладнання було організовано безпосередньо на підприємстві у
спеціально створеному експериментальному цеху.
М. І. Фещенко був учасником розробки та запровадження у
виробництво технології осушення природного газу із застосу>
ванням касетного абсорбера великої потужності, а також газо>
сепараторів зі спеціальними пристроями, які дають змогу у п’ять>
сім разів підвищити їх продуктивність і в кілька разів знизити
металоємність. Під його керівництвом було здійснено рекон>
струкцію аміачно>холодильної установки на головних спорудах

Фесенко
Юрій Леонідович
Інженер>будівельник, економіст,
фахівець у сфері видобування
нафти і газу, управлінець
реконструкції Червононецької ДКС, що дало змогу стабілізу>
вати та збільшити обсяги видобування газу і рідких вуглеводнів
з основних родовищ управління.
Він — член>кореспондент Інженерної академії України. Автор
14 наукових публікацій, автор та співавтор 38 патентів на вина>
ходи і корисні моделі, низки рацпропозицій.
Депутат Харківської облради V і VI скликань. З його ініціативи
зведено храм архангела Михаїла, фізкультурно>оздоровчий комп>
лекс у смт Червоний Донець. Він приділяє велику увагу розбудові
житлового фонду та розвитку соціальної інфраструктури регіону.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., грамотою Мінпалив>
енерго України, почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» І ст.,
низкою регіональних і профспілкових нагород. Ю. Л. Фесенко —
заслужений працівник газової промисловості, заслужений
працівник промисловості України, почесний працівник ДК «Укргаз>
видобування». Удостоєний медалі «Трудова слава» Міжнародного
академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна».

Фещенко
Микола Іванович
Інженер>механік, фахівець
у сфері видобування газу,
управлінець
Хрестищенської ДКС, побудовано установку централізованої
підготовки газу із використанням турбодетандерних агрегатів,
що забезпечило поглиблене вилучення вуглеводнів й отриман>
ня зрідженого пропан>бутану.
За безпосередньою участю Миколи Фещенка протягом
1994–1997 рр. уперше в Україні на Шебелинському ГПЗ побу>
довано установку з виробництва високооктанових неетильова>
них, екологічно привабливих бензинів із застосуванням новіт>
ньої технології та обладнання провідних компаній США.
М. І. Фещенко є співавтором низки винаходів і рацпропозицій.
Він — заслужений працівник промисловості України, заслуже>
ний працівник АТ «Укргазпром». Нагороджений медаллю «Вете>
ран праці», срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР й інши>
ми галузевими відзнаками. Був переможцем Всеукраїнського
конкурсу «Лідер паливно>енергетичного комплексу — 2005» у
номінації «Енергозберігаючий проект».
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