
Народився 1 січня 1955 р. у с. Старі Богородчани Богород<

чанського району Івано<Франківської області.

Упродовж 1972–1977 рр. навчався на механічному факуль<

теті ІФІНГу (спеціальність «Машини та обладнання нафтогазових

промислів»).

Після закінчення інституту Р. М. Говдяк працював в інституті

«Союзгазпроект» (з 1994 р. — ВАТ «Укргазпроект») на посадах:

інженера технологічного відділу, старшого інженера бюро голов<

них інженерів проектів, заступника начальника технологічного

відділу, головного інженера проектів (1977–1981), першого зас<

тупника генерального директора ВАТ «Укргазпроект» — голов<

ного інженера інституту (1997–1999), голови правління організа<

ції (1999–2008).

З 2008 р. Роман Михайлович — генеральний директор

ТОВ «ІК «Машекспорт».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення

проектування магістральних нафтогазопроводів з урахуванням їх

впливу на навколишнє середовище», а в 2008 р. — докторську

«Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній

стадії експлуатації».

Учений брав безпосередню участь у проектуванні газопро<

водів Уренгой–Помари–Ужгород, Уренгой–Центр, «Прогрес»,

до Нижньовартовського газопереробного заводу, нафтопро<

водів Тихорєцька–Туапсе, Тихорецька–Новоросійськ, Ухта–

Ярославль, Узень–Гур’єв–Куйбишев та ін.

Р. М. Говдяк брав участь у більш 20 міжнародних і вітчизняних

науково<технічних форумах, присвячених проблемам під<

вищення ефективності, надійності та безпеки транспорту нафти

і газу, захисту навколишнього середовища. Його наукові та

практичні досягнення стали основою п’яти монографій — таких,

як «Енергоекологічна безпека нафтогазових об’єктів», «Кількіс<

ний аналіз аварійного ризику газотранспортних об’єктів підви<

щеної небезпеки», «Когенерационно<утилизационные техноло<

гии на базе газотурбинных установок» та ін.

Є автором і співавтором 70 наукових публікацій, 28 патентів

у сфері енергоефективності, надійності й ефективності трубо<

провідного транспорту та нафтогазосховищ. Він — член президії

УНГА. Протягом 2005–2010 рр. очолював Івано<Франківське

земляцтво у м. Києві.

За багаторічну, творчу працю, великий внесок у розвиток

нафтогазового комплексу України Р. М. Говдяк нагороджений

орденом «За заслуги» III ст., медаллю «За будівництво газопро<

воду Уренгой–Помари–Ужгород», почесною відзнакою

НАК «Нафтогаз України» III, II і І ст. Йому присвоєно звання

«Заслужений працівник промисловості України». Став лауреа<

том Державної премії України в галузі науки і техніки за участь у

розробці та впровадженні технологій ремонту магістральних

трубопроводів під тиском.
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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 7 листопада 1949 р. у с. Васючин Рогатинського

району Івано<Франківської області. 

Свій трудовий шлях розпочав у 1966 р. майстром<оптиком

магазину «Оптика» у м. Івано<Франківськ. Потім працював слю<

сарем<монтажником радіоапаратури на заводі ім. В. І. Леніна,

слюсарем на заводі гумовотехнічних виробів м. Львова.

Протягом 1972–1977 рр. навчався на газонафтопромис<

ловому факультеті Івано<Франківського інституту нафти і газу, де

опанував спеціальність «Технологія і комплексна механізація роз<

робки нафтових та газових родовищ». Після закінчення вишу

М. П. Гнип почав працювати у НГВУ «Надвірнанафтогаз». Тут про<

йшов шлях оператора із видобутку нафти і газу, майстра, старшо<

го технолога, старшого інженера, заступника начальника, началь<

ника цеху з видобування нафти і газу (1989–1995). 

Завдяки зусиллям Михайла Петровича було налагоджено

роботу колективу, збільшено обсяги видобутку нафти і газу. Він

також приділяв велику увагу розвитку мережі об’єктів соціально<

культурної сфери, поліпшенню умов праці та побуту працівників

підприємства.

Протягом 1995–1998 рр. був заступником генерального

директора СП «УкрКарпатОйл Лтд». У 1998 р. його призначили

начальником НГВУ «Долинанафтогаз». З 2002 р. — заступник

голови правління — технічний директор ПАТ «Укрнафта».

Михайло Гнип брав безпосередню участь у відкритті

Східно<Решетняківського, Верхньомасловецького, Східно<

Калинівського нафтових та Будівського, Барзаківського газо<

конденсатних родовищ, облаштуванні нових родовищ:

Лопушнянського, Довбушансько<Бистрицького, Микули<

чинського (НГВУ «Надвірнанафтогаз»), Малосорочинського,

Будівського (НГВУ «Полтаванафтогаз»). Він опікується впро<

вадженням на підприємстві новітніх технологій, зокрема прове<

денням потужних гідророзривів пластів, горизонтального бурі<

ння свердловин, капітальних ремонтів свердловин, освоєнні

свердловин із використанням колтюбінгової техніки.

Михайло Петрович зробив певний внесок і в наукове забез<

печення розвитку нафтогазового комплексу. Він є автором семи

наукових праць, 26 патентів України, які стосуються, в основному,

удосконалення розробки газоконденсатних родовищ, особли<

востей заводнення неоднорідних за проникністю пластів, обме<

ження припливу пластових вод у свердловину. 

Постійно підтримує виробничі та наукові зв’язки з виклада<

чами кафедр «Експлуатація та розробка родовищ нафти і газу»

та «Буріння» ІФНТУНГу.

Був депутатом Івано<Франківської обласної ради трьох скли<

кань. Нагороджений срібною георгіївською медаллю «Честь,

Слава, Труд» IV ст. із присвоєнням титулу «Георгіївський кавалер»,

міжнародною золотою медаллю «За ефективне управління».

Він — заслужений працівник промисловості України.
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