Професіонали галузі

Народився 6 лютого 1951 р. у поселенні Ікса Няндомсь>
кого району Архангельської області (Росія).
У 1972 р. В’ячеслав Ханенко закінчив ІФІНГ (спеціальність
«Машини та обладнання нафтових і газових промислів»).
Трудову діяльність розпочав слюсарем, потім став старшим
інженером із ремонту турбобурів у Шебелинському УБР.
У 1973 р. був переведений у новостворене Полтавське
відділення бурових робіт (з 1975 р. — Полтавське УБР),
де працював на посадах старшого механіка, заступника
начальника БВЗ, начальника БВЗ.
Протягом 1981–1999 рр. обіймав посаду головного меха>
ніка Полтавського УБР.
У 1999 р. В’ячеслав Михайлович очолив управління голов>
ного механіка та енергетики в ДК «Укргазвидобування»
(м. Київ). На цій посаді забезпечив створення першої в Україні
системи профілактичного огляду та технічного ремонту наф>
тогазопромислового обладнання, яка стала основним норма>
тивним документом організації роботи механічної служби.
Ініціював впровадження системи обліку основних засобів
ДК «Укргазвидобування» із застосуванням міжнародних стан>
дартів, що дало можливість узаконити терміни експлуатації ус>
таткування в залежності від його технічного стану. Організував
розробку і впровадження у виробництво методики неруйнів>
ного контролю вишок для буріння та капітального ремонту
свердловин із метою їх опосвідчення без створення випробу>
вальних навантажень. Під керівництвом В. М. Ханенка була
розроблена концепція модернізації парку бурових верстатів,
що дає можливість значно покращити його технічні характе>
ристики з мінімальними затратами.
Він приділяв велику увагу розвитку вітчизняного маши>
нобудування, виготовленню імпортозамінного обладнання і

Народився 12 лютого 1950 р. у с. Брошнів>Осада
Рожнятівського району Івано>Франківської області.
У 1975 р. закінчив Львівський політехнічний інститут
(спеціальність «Автоматизація та комплексна механізація хіміко>
технологічних процесів»).
Свою трудову діяльність Мирослав Химко розпочав
у 1967 р. на посаді слюсаря Брошнівського лісокомбінату «Ос>
молода». Після закінчення вишу працював на Нерчинському
поліметалічному комбінаті (Читинська область, Росія), був інже>
нером>конструктором Львівського СКТБ>6.
З 1978 р. — старший інженер, згодом — головний диспетчер
виробничо>диспетчерської служби виробничого об’єднання
«Львівтрансгаз». За направленням ВО «Союзарубіжгазпром»
протягом 1984–1986 рр. працював на газових об’єктах Чехо>
словаччини.
У 1995 р. М. П. Химка призначили головним інженером ОДУ
АТ «Укргазпром», а вже в наступному році він очолив об’єднане
диспетчерське управління. За його безпосередньою участю
була створена багаторівнева інформаційна система оперативно>
диспетчерського управління вітчизняними магістральними
газопроводами, яка забезпечує ефективне керування усією
газотранспортною системою.
З 1999 р., після реорганізації АТ «Укргазпром», він працює
у ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»: пройшов шлях від
директора об’єднаного диспетчерського управління до дирек>
тора з питань транспортування газу підприємства, заступника
директора з виробництва. Започатковані Мирославом Петро>
вичем партнерські зв’язки з диспетчерськими службами
газотранспортних компаній багатьох зарубіжних країн сприяли
виходу ДК «Укртрансгаз» на сучасний рівень надання послуг із
постачання природного газу.

Ханенко
В’ячеслав
Михайлович
Інженер>механік,
член>кореспондент УНГА,
фахівець у сфері бурового
і нафтогазопромислового
обладнання
запасних частин до нафтогазопромислового устаткування,
створенню та впровадженню нових технологій під час виго>
товлення, ремонту і модернізації нафтогазопромислового
обладнання, механізації і автоматизації виробничих проце>
сів. У розробках В’ячеслава Михайловича втілено багато
оригінальних технічних рішень із підвищення надійності та
якості експлуатації нафтогазопромислового устаткування,
за що він отримав медалі ВДНГ СРСР, а також відзнаку
«Кращий раціоналізатор Міністерства газової промисло>
вості». Велика частина його напрацювань стала основою
нормативних документів, які є базовими для організації ро>
боти механічної служби ДК «Укргазвидобування», на їх ос>
нові були внесені зміни до Правил безпеки в нафтогазови>
добувній промисловості.
Нагороджений почесними відзнаками і грамотами
ДК «Укргазвидобування», НАК «Нафтогаз України», подякою
Київського міського голови.

Химко
Мирослав Петрович
Інженер, фахівець у галузі
транспортування газу,
управлінець
З 2010 р. Мирослав Химко — перший заступник директора
ДК «Укртрансгаз» — компанії, яка забезпечує надійну й ефек>
тивну експлуатацію газотранспортної системи України, безпе>
ребійне подавання природного газу споживачам України і його
транзит до інших європейських країн.
Мирослав Петрович брав активну участь у багатьох міжна>
родних конгресах та конференціях із газової тематики, зокрема
у світових газових конгресах — у Копенгагені, Ніцці, Токіо,
Буенос>Айресі. Долучався до засідань Робочої групи з газу
ЄЕК ООН у Женеві, Міжнародної робочої групи з моніторингу
транзиту природного газу через територію України Європей>
ської комісії в Брюсселі, організації і роботи міжнародних зуст>
річей та переговорів із представниками багатьох європейських
компаній.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами НАК «Нафтогаз
України» та ДК «Укртрансгаз».
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