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1981–1987 рр. навчався на факультеті авто
матики і приладобудування Харківського полі
технічного інституту за спеціальністю «Інфор
маційно–вимірювальна техніка». Під його незмінним
керівництвом вже більше ніж 80 випускників Націо
нального технічного університету «Харківський полі
технічний інститут» зробили успішний старт у своїй
трудовій діяльності в Асоціації «Група Компаній
«ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ».
Датою заснування Групи компаній «ГАЗЕНЕРГО
КОМПЛЕКТ» можна вважати дату реєстрації її пер
шого, а в теперішній час головного підприємства —
АТ «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ». Від 13 грудня 1994 р. йде
відлік діяльності цієї організації. Вже 15 років за кер
мом АТ «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» стоїть Віктор Микола
йович Панфілов. Він є ще одним прикладом успішного
кар’єрного росту — від випускника НТУ «ХПІ» до гене
рального директора компанії.
Група компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» спеціа
лізується на комплексному постачанні обладнання
та виконанні монтажних робіт. Кадровий склад групи
компаній складає 150 осіб. Середній вік співробітни
ків — 35 років: енергійні, мобільні, успішні, працьовиті.
Офісна робота, відрядження у різні куточки нашої кра
їни, дальнього та ближнього зарубіжжя, підбір і техніч
ний супровід обладнання, тісне спілкування з виробни
ком, вирішення питань з логістики і т. д. — це далеко не
повний перелік повсякденних завдань, які на відмінно
виконують інженери компанії. Саме тому, щоб отри
мати вичерпне уявлення про Асоціацію «Група компаній
«ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», визначити досвід і кваліфіка
цію об’єднання, досить поспілкуватися зі співробітни
ками компаній. А щоб стати працівником однієї з компа
ній, для початку слід лише бути випускником НТУ «ХПІ».
Ось далеко не повний перелік випускників НТУ
«ХПІ», які розпочали свою трудову діяльність у Асоціа
ції «Група компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»: Руслан
Алієв (2012), Богдан Бацаєв (2004), Сергій Білоус (2008),
Павло Букур (2004), Станіслав Бистриков (1980), Олена
Бистрикова (2011), Євген Вах (2006), Марина Волянська
(2013), Петро Гайдук (2012), Катерина Ганюкова (2014),
Валерій Годин (1999), Дмитро Горбачов (1998), Тетяна

H

e studied within the specialty «Information and
Measuring Technics» at the Faculty of Automatics
and Instrument Engineering of Kharkiv Polytech
nic Institute from 1981 till 1987. More than 80 graduates of
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
have forged a rewarding career in the Association «Group of
Companies «GAZENERGOKOMPLEKT» during his manage
ment as a permanent Director of the company.
Date of incorporation of the first, now being the major,
enterprise, namely «GAZENERGOKOMPLEKT», JSC, may be
deemed the date of foundation of the Association «Group of
Companies «GAZENERGOKOMPLEKT». This company has
been carried on its business since December 13, 1994. Viktor
Mykolaiovych Panfilov has been a chief executive officer
(CEO) of the «GAZENERGOKOMPLEKT», JSC for 15 years.
His career can serve as another example of 
successful
moving upward the corporate ladder — from a graduate of
NTU «KhPI» to a CEO of the company.
«Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT» spe
cializes in complex supply of equipment and performance
of installation works. 150 employees represent full-time
personnel of the Group of Companies. Average age of the
employees comprises 35 years; they are energetic, flexible,
successful and industrious people. Range of professional
duties that engineers of the Company perform in a qualified
manner on a daily basis is rather diverse: they perform in-of
fice work, make domestic trips, trips to far-abroad, as well as
to near-abroad countries, perform selection and maintenance
of the equipment, communicate with manufacturers, resolve
logistical issues, etc. That is why communication with the
Company’s employees will be enough to get a clear view of
the Association «Group of Companies «GAZENERGOKOM
PLEKT», as well as to determine experience and qualification
of the Company. Moreover, in order to be employed in one of
the companies, one may only be a graduate of NTU «KhPI».
Here is a list of graduates of NTU «KhPI», who started
their working career at the Association «Group of Companies
«GAZENERGO
KOMPLEKT»: Ruslan Aliiev (2012), Bohdan
Batsaiev (2004), Serhii Bilous (2008), Pavlo Bukur (2004),
Stanislav Bystrykov (1980), Olena Bystrykova (2011), Yevhen
Vakh (2006), Maryna Volianska (2013), Petro Haiduk (2012),
Kateryna Haniukova (2014), Valerii Hodyn (1999), Dmytro Hor
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Горбачова (1998), Руслан Гриневич (2009), Олексій Грішаєв (2003), Ольга Донцова (2002), Андрій Зоц (2007),
Андрій Зубенко (1996), Юлія Ізвєкова (2008), Андрій
Карпов (2000), Людмила Кирилова (2006), Михайло Клебан (2015), Дмитро Климовський (1998), Віталій Клигін
(1998), Антоніна Ковальова (1987), Оксана Ковальова
(2001), Олексій Козлов (1998), Алла Комендант (2001),
Олена Коростильова (1987), Роман Костін (2015), Віталій Кравчук (1998), Анна Криворучко (2000), Оксана
Курбатова (2008), Володимир Куц (2008), Микола Кучинський (1986), Олександр Лавров (2008), Максим Лазаренко (1998), Михайло Лошкомоєв (1999), Сергій Луганський (2007), Ольга Литочкіна (2006), Тетяна Майорова
(1998), Віктор Макуха (1985), Арслан Маммедов (2014),
Галина Марченко (1995), Олексій Мовчан (2001), Сергій Момотюк (2013), Дмитро Носальський (2010), Роман
Онищенко (1998), Кирило Очкас (1998), Віктор Панфілов (1998), Сергій Перепелиця (2004), Тамара Печериця
(2012), Олена Пивовар (1993), Сергій Плахтій (1977), Костянтин Покосенко (2007), Дмитро Пономаренко (2006),
Олександр Прокопенко (2003), Євген Ратієв (2006), Рустамжон Різаєв (1995), Яна Романів (2005), Олексій Світличний (1998), Ольга Скабіна (1998), Дмитро Стадник
(2010), Анастасія Стеценко (2015), Олексій Стороженко
(1998), Антон Строкоус (2002), Сергій Тележенко (2003),
Ольга Теплинська (2011), Володимир Терновий (1974),
Сергій Тимошенко (2002), Денис Торопов (2006), Наталія Трембак (2005), Олександр Ульянов (2000), Євген
Хілобок (2013), Євген Чупандін (2006), Валерій Чуров
(1999), Юрій Чуров (1998), Костянтин Шапошнік (2015),
Валерій Шило (2011), Олег Яриза (1998).
Керівництво Групи компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМП
ЛЕКТ» щиро вдячне НТУ «ХПІ» за висококваліфіковану
підготовку директорів, начальників відділів, спеціалістів,

bachov (1998), Tetiana Horbachova (1998), Ruslan Hrynevych
(2009), Oleksii Hrishaiev (2003), Olha Dontsova (2002), Andrii
Zots (2007), Andrii Zubenko (1996), Iuliia Izviekova (2008),
Andrii Karpov (2000), Liudmyla Kyrylova (2006), Mykhailo
Kleban (2015), Dmytro Klymovskyi (1998), Vitalii Klyhin (2006),
Antonina Kovaliova (1987), Oksana Kovaliova (2001), Oleksii
Kozlov (1998), Alla Komendant (2001), Olena Korostyliova
(1987), Roman Kostin (2015), Vitalii Kravchuk (1998), Anna
Kryvoruchko (2000), Oksana Kurbatova (2008), Volodymyr
Kuts (2008), Mykola Kuchynskyi (1986), Oleksandr Lavrov
(2008), Maksym Lazarenko (1998), Mykhailo 
Loshkomoiev
(1999), Serhii Luhanskyi (2007), Olha Lytochkina (2006), Tetiana
Maiorova (1998), Viktor Makukha (1985), Arslan Mammedov
(2014), Halyna Marchenko (1995), Oleksii Movchan (2001),
Serhii Momotiuk (2013), Dmytro Nosalskyi (2010), Roman Onyschenko (1998), Kyrylo Ochkas (1998), Viktor Panfilov (1998),
Serhii Perepelytsia (2004), Tamara Pecherytsia (2012), Olena
Pyvovar (1993), Serhii Plakhtii (1977), Kostiantyn Pokosenko
(2007), Dmytro Ponomarenko (2006), Oleksandr Prokopenko
(2003), Yevhen Ratiiev (2006), Rustamzhon Rizaiev (1995),
Yana Romaniv (2005), Oleksii Svitlychnyi (1998), Olha Skabina
(1998), Dmytro Stadnyk (2010), Anastasiia Stetsenko (2015),
Oleksii Storozhenko (1998), Anton Strokous (2002), Serhii
Telezhenko (2003), Olha Teplynska (2011), Volodymyr Ternovyi
(1974), Serhii Tymoshenko (2002), Denys Toropov (2006),
Nataliia Trembak (2005), Oleksandr Ulianov (2000), Yevhen
Khilobok (2013), Yevhen Chupandin (2006), Valerii Churov
(1999), Yurii Churov (1998), Kostiantyn Shaposhnik (2015),
Valerii Shylo (2011), Oleh Yaryza (1998).
Administration of the «Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT» expresses its sincere gratitude to NTU «KhPI»
for high-level training of Directors, heads of departments, specialists, and managers of the company, who are the former
graduates of this university, and some of them even in second

В. М. Панфілов і О. П. Коростильов у оточенні працівників Групи компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» — випускників НТУ «ХПІ».
Зліва направо: перший ряд: Сергій Тележенко, Михайло Клебан, Володимир Терновий, Тамара Печериця, Тетяна Майорова,
Анастасія Стеценко, Яна Романів, Віктор Панфілов, Олександр Коростильов, Катерина Ганюкова, Ольга Теплинська, Людмила
Кирилова, Олена Пивовар, Станіслав Бистриков; другий ряд: Роман Костін, Віталій Кравчук, Андрій Зубенко, Віталій Кощій,
Дмитро Носальський, Костянтин Шапошнік, Віктор Макуха, Руслан Гриневич, Богдан Бацаєв, Антон Строкоус, Арслан Маммедов,
Максим Лазаренко, Дмитро Пономаренко, Олександр Лавров, Сергій Момотюк, Руслан Алієв, Євген Вах, Алла Комендант,
Олексій Гришаєв, Олексій Козлов, Микола Кучинський, Євген Хілобок, Олександр Прокопенко
V. M. Panfilov and O. P. Korostyliov among employees of the Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT», the former graduates
of NTU «KhPI». From left to tight: first row: Serhii Telezhenko, Mykhailo Kleban, Volodymyr Ternovyi, Tamara Pecherytsia,
Tetiana Maiorova, Anastasiia Stetsenko, Yana Romaniv, Viktor Panfilov, Oleksandr Korostyliov, Kateryna Haniukova, Olha Teplynska,
Liudmyla Kyrylova, Olena Pyvovar, Stanislav Bystrykov; second row: Roman Kostin, Vitalii Kravchuk, Andrii Zubenko, Vitalii Koschii,
Dmytro Nosalskyi, Kostiantyn Shaposhnik, Viktor Makukha, Ruslan Hrynevych, Bohdan Batsaiev, Anton Strokous, Arslan Mammedov,
Maksym Lazarenko, Dmytro Ponomarenko, Oleksandr Lavrov, Serhii Momotiuk, Ruslan Aliiev, Yevhen Vakh, Alla Komendant,
Oleksii Hrishaiev, Oleksii Kozlov, Mykola Kuchynskyi, Yevhen Khilobok, Oleksandr Prokopenko
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generation. Graduates of different specialties of NTU
«KhPI» have been interned with the Association
«Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT»
for thirty years. Their professional growth has been
effected in friendly and well-disposed team with
O. P. Korostyliov, the Director and founder of the
Association «Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT», as its leader, being the example of
how one can underlie and achieve goals, make efficient decisions, and permanently expand one’s professional and living horizons.
Administration of the Group of Companies is
striving to make the conditions of its employees comfortable, and the work itself interesting, which is the
reason of youth gaining professional experience there
with pleasure, participating in exhibitions, seminars and
trainings. Coworkers of the Group of Companies have
an opportunity to attend in-service training, as well as
to attend sport sections within and outside the office.
Employees of the Group of Companies «GAZENERGO
KOMPLEKT» being polytechnic
specialists
share
common visions and
Центральний офіс Групи компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», м. Харків
have common goals. Group of Companies
Central office of the Group of Companies «GAZENERGOKOMPLEKT» (Kharkiv)
«GAZENERGOKOMPLEKT» has implemented tens
of projects on modernization and renewal of assemменеджерів компанії, які є випускниками цього вишу, blies and blocks of hydro power plants, state central station
а деякі з них — політехівці в другому поколінні. Вже третє generating power plants, heat electric generation plants, and
десятиріччя в Асоціації «Група компаній «ГАЗЕНЕРГО- oil producing organizations. It is permanently supplying equipКОМПЛЕКТ» проходять стажування випускники різних ment for running and capital repairs at the objects of manuспеціальностей НТУ «ХПІ». Їхнє професійне становлення facturing facilities. But the best is ahead! The company has
відбувається в дружньому й доброзичливому колективі had credibility of major enterprises and companies of oil and
на чолі з керівником-засновником Асоціації «Група ком- gas complex, metallurgic engineering, energetics, machine
паній «ГАЗЕНЕРГО
КОМПЛЕКТ» О. П. Коростильовим, and vessel production of Ukraine, Russia, Georgia, Kazakhякий своїм власним прикладом вчить ставити і дося- stan and Uzbekistan for more than 20 years. And years of
гати поставленої мети, приймати оптимальні рішення, credibility of NTU «KhPI» is a sign of quality.
постійно розширювати професійні та життєві обрії.
Керівництво групи компаній старається зробити
умови роботи своїх працівників комфортними, а їхню
працю цікавою, тому щорічно молодь із задоволенням здобуває тут професійний досвід, беручи участь
у виставках, семінарах і тренінгах. Співробітники групи
компаній мають можливість підвищувати свою кваліфікацію на спецкурсах, а також відвідувати спортивні секції, як у межах офісу, так і поза ним.
Політехівці — працівники Групи компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» об’єднані спільною метою і крокують
в одному напрямку.
За час роботи Групи компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» реалізовано не один десяток проектів із модернізації та відновлення вузлів і блоків ГЕС, ДРЕС, ТЕЦ,
підприємств нафтовидобутку; постійно здійснюється
постачання обладнання для поточних і капітальних
ремонтів на об’єктах промислових підприємств тощо.
А скільки ще всього попереду! Адже фахівцям Групи
компаній «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» понад 20 років довіГенеральний директор АТ «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
В. М. Панфілов (у центрі) на об’єкті — електростанції
ряють провідні підприємства та компанії нафтогазового
в м. Ісфахані, Іран
комплексу, металургії, енергетики, машино- і суднобуV. M. Panfilov, the CEO of «GAZENERGOKOMPLEKT»,
дування України, Росії, Грузії, Казахстану та УзбекисJSC (in the center), at the facility — power plant in Isfahan, Iran
тану. А багаторічна довіра НТУ «ХПІ» є знаком якості.
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