Професіонали галузі

Народився 6 липня 1929 р. у с. Успенка Буринського району
Сумської області.
Протягом 1949–1954 рр. був студентом нафтового факуль<
тету ЛПІ (спеціальність «Економіка й організація нафтової про<
мисловості»). Після закінчення вишу упродовж чотирьох років
працював начальником планового відділу контори глибокого
буріння у системі об’єднання «Казахстаннефть» (Гур’євська
область). З 1958 р. І. М. Васильченко — начальник планово<
економічного відділу тресту «Кримнафтогазрозвідка». У 1963 р. на
базі цього тресту було створено ВО «Кримгеологія», а Іван Ми<
колайович почав працювати заступником керівника з економіки
й організації виробництва цього об’єднання.
Після реорганізації підприємства в об’єднання «Криммор<
геологія» з 1972 р. обіймав посаду заступника начальника з
економіки і кадрів у цьому об’єднанні. У 1979 р. Іван Миколайо<
вич був призначений генеральним директором новостворено<
го ВО «Чорноморнафтагазпром». На цій посаді працював до
1983 р. До виходу на пенсію був головним економістом
об’єднання «Кримгеологія». Він зробив вагомий внесок у станов<
лення нафтогазової промисловості Криму, зокрема освоєння
морських покладів газу. Брав безпосередню участь в організації
ВО «Чорноморнафтагазпром», обґрунтуванні та розробці
спеціальних технічних, економічних, організаційних та норма<
тивних документів для морської нафтогазової галузі. У 1980 р.
під його керівництвом була введена в експлуатацію СПБУ «Си<
ваш». У 1981 р. колектив підприємства завершив спорудження
газопроводу Глібовка–Сімферополь, власними зусиллями про<
довжив будівництво його нитки до Севастополя і на південний
берег Криму, а також облаштував базу ВТЗ і К під Саками і
Стрілкове, Джанкойське, Семенівське родовища. Того ж року на
морській частині Стрілкового газового родовища була створена

Народився 20 серпня 1946 р. у м. Дніпропетровськ.
Трудову діяльність розпочав у 1965 р. слюсарем<трубопро<
відником. У 1967–1969 рр. працював майстром, старшим
інженером мереж у Верхньодніпровському УГГ, а з 1969 р. —
інженером з експлуатації, начальником цеху газових мереж,
начальником виробничо<технічного відділу, з 1979 р. — головним
інженером у Дніпропетровському виробничо<експлуатацій<
ному УГГ. У 1979 р. В. М. Ващинський закінчив Дніпропетров<
ський інженерно<будівельний інститут (спеціальність «Тепло<
газопостачання та газифікація»).
З 1982 р. працював заступником начальника Дніпропетров<
ського виробничого об’єднання газового господарства «Дні<
пропетровськгаз» із капітального будівництва та матеріально<
технічного забезпечення. З 1983 р. і донині — головний інженер
підприємства (сьогодні — ПАТ «Дніпропетровськгаз»). Водночас
є членом правління цього товариства.
Володимир Михайлович брав участь у розробці схем газо<
постачання 200 міст, селищ міського типу та сіл Дніпропетров<
ської області, відкритті навчально<курсового пункту з підготовки
робітників за шістьма професіями і тренувального полігону для
навчання бригад аварійно<диспетчерських служб, керував ре<
конструкцією потужної газонаповнювальної станції (Самарівсь<
ке управління з експлуатації газового господарства).
Протягом останніх 20 років В. М. Ващинський є членом
редакційної комісії з розробки державних нормативних докумен<
тів («Правила безпеки систем газопостачання України» та ін.).
Він запропонував застосовувати нові технології з обслуговування
систем газопостачання України. З 1998 р. з його ініціативи
ВАТ «Дніпропетровськгаз» спільно з виробничо<комерційною
компанією «Кром» розробляє нові удосконалені прилади для
здійснення ефективного контролю за станом газопроводів.
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перша льодостійка платформа № 2, з якої пробурено чотири
свердловини, а в 1982 р. — збудована і введена в експлуатацію
друга платформа № 5. Було облаштовано Голіцинське ГКР,
почалося проектування Глібовського ПСГ, а також відкрито
низку газових родовищ — Одеське, Штормове, Архангельське,
Східно<Казантипське, Північно<Керченське, Північно<Булга<
нацьке, Північно<Казантипське.
Іван Миколайович брав участь у розробці ефективної техно<
логії прокладання газопроводів способом вільного занурення без
застосування трубоукладальних морських суден. Під його керів<
ництвом збудований перший в Україні газопровід Голіцино–
Берег довжиною понад 75 км, після введення в експлуатацію
якого в 1983 р. видобуток газу у Криму збільшився утричі.
І. М. Васильченко нагороджений медалями «Ветеран праці»,
«Захисник Вітчизни», «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 рр.», а також галузевими відзнаками.
Помер 15 грудня 2008 р. у м. Сімферополь.
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З 2000 р. товариство бере участь у міжнародних виставках
«Нафта і газ» (м. Київ). На підприємстві розроблена і впровадже<
на система управління охороною праці, завдяки чому упродовж
останніх 20 років відсутні випадки травмування робітників та
нещасні випадки при використанні газу споживачами. ПАТ «Дні<
пропетровськгаз» — неодноразовий призер республіканського
огляду<конкурсу бригад АДС підприємств із газопостачання та
газифікації України. Він є автором восьми наукових статей, опуб<
лікованих у журналах «Нафта і газ» та «Технополіс».
В. М. Ващинський нагороджений почесними грамотами
МЖКГ УРСР, Української ради профспілок, президії ради Проф<
спілки працівників газових господарств України, ДК «Газ України»,
грамотами Державного комітету України з нафтової, газової і
нафтопереробної промисловості, ДП «Укргазмережі», медаллю
«За працю і звитягу», почесними відзнаками НАК «Нафтогаз
України» I, ІІ ст. Він — заслужений ветеран праці, заслужений
працівник промисловості України.
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