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Новак  Михайло  Григорович  розпочав  свою  трудову
діяльність  у 1973 році на Мелітопольському моторному заводі учнем
слюсаря-електромонтажника. З 1975 по 1976 роки служив у лавах Радянської
Армії.  Після  демобілізації  навчався  в  Мелітопольському  професійно-
технічному  училищі  №  10,  де  отримав  робочу  спеціальність
«наладчик».  Після  закінчення  навчання  в  училищі  продовжив
роботу на Мелітопольському моторному заводі. У 1982 році переведений на
роботу до  Мелітопольського  компресорного  заводу,  де  працював
слюсарем,  а  отримавши  вищу  освіту  в  Мелітопольському  інституті
механізації сільського господарства, - майстром. 

З  1985  по  1986  роки  працював  на  інженерних  посадах  пересувної
механізованої  колони  №  238  тресту  «Мелітопольводбуд».  З  1986  року
призначений  на  посаду  начальника  автотранспортного цеху
Мелітопольського управління газового господарства.  Потім обіймав інші
керівні  посади:  начальника  цеху  скрапленого  газу,  заступника  голови
правління.

У 1997 році отримав ще одну  вищу  освіту,  закінчивши  Київський
державний  інститут  житлово-комунального  господарства  Держбуду
України.  У  2000  році  був  обраний  головою  правління  Відкритого
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Мелітопольгаз»,
де працює до цього часу.

За  час  роботи  на  посаді  керівника  Новак  Михайло  Григорович
зарекомендував  себе  висококваліфікованим  фахівцем,  вмілим
організатором  у  нафтогазовій  галузі.  Очолюване  ним  підприємство
спеціалізується  на  здійсненні  послуг  з  газопостачання  та  газифікації.  За
період  його  керівництва,  а  саме  з  2000  по  2016  роки,  обсяги
транспортування природного газу зросли на  43  %,  з  98  млн.  куб.  м  до
140  млн.  куб.  м.  Газифіковано  понад  75 тисяч квартир та приватних
осель,  450  об'єктів  інших  форм  власності.  Саме  на  період  роботи
Новака М.Г.  головою  правління  припадає  основний  етап  газифікації
Мелітопольського району, результати якої значно вплинули  на подальший
розвиток соціально-економічного і науково-технічного потенціалу району.

Особливої  уваги заслуговує успішно проведений процес відновлення
газопостачання  міста  та  району,  яке  було  припинено  через  вибухи  на
артилерійських складах в/ч 2985 у селі Новобогданівка. З причини попадання



снаряду в магістральний газопровід  під час  вищезазначених вибухів була
повністю  припинена  подача  природного  газу  до  м.  Мелітополь  та  сіл
Мелітопольського  району:  Семенівка,  Терпіння,  Спаське,  Костянтинівка,
Вознесенка, смт Мирне. Завдяки добре організованій роботі газопостачання
було оперативно відновлено, що забезпечило звичайний ритм життя понад
45 тисячам мешканців міста та сіл. Хоча збитки, яких було зазнано щодо
виконання  робіт  з  відновлення  газопостачання,  не  передбачалися  у
фінансовому бюджеті товариства і до цього часу йому не відшкодовані,
(це  становить  250  тисяч  гривень),  підприємство  вдало  мобілізувало
внутрішні  економічні  резерви,  що  дозволило  виконати  роботи  вчасно  та
якісно.  Саме  завдяки  вмінню керівника  знаходити  правильні  рішення у
скрутній  ситуації  на  підприємстві  не  було  допущено  виникнення
заборгованості із заробітної плати перед працівниками господарства.

Паралельно  з  наданням  послуг  з  газопостачання  не  припиняється
робота  на  підприємстві  із  збереження  та  збільшення  основних  фондів
державної  власності.  За період 2000-2016 рр.  було передано до державної
власності  744,4  км  газопроводів  (41,9  млн.  грн.),  в  тому  числі  3,5  км
(1 млн. 133 тис. грн.) збудованих за власний рахунок ПАТ «Мелітопольгаз».

Новак  М.Г.  -  вимогливий,  принциповий  керівник,  відзначається
високим професійним рівнем, добре володіє ситуацією в галузі,  спрямовує
зусилля  на  позитивне  вирішення проблемних питань.  Творчо та  сумлінно
ставиться  до  службових доручень  вищих органів  керівництва.  Приділяє
значну увагу здійсненню заходів соціального розвитку підприємства.

Новак  Михайло  Григорович  бере  активну  участь  у  громадській
діяльності  району.  Керівник  характеризується  високим  почуттям
відповідальності,  користується  сталим  авторитетом  серед  мешканців  та
керівників району.

За  багаторічну  працю,  сумлінне  ставлення  до  поставлених  завдань
Михайло  Григорович  неодноразово  нагороджувався  Почесними  грамотами
Мелітопольського  виконавчого  комітету  міської  ради,  Мелітопольської
районної державної адміністрації, нагороджений Почесною відзнакою І, II, III
ступенів НАК «Нафтогаз України».

18 серпня 2009 року Указом Президента  України йому присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник промисловості України», у 2009 році
він нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» III  ступеня,
а в 2011 році - орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» II ступеня.


