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Випускник  
теплотехнічного факультету 
(1976)

Головний інженер  
РВУ «Львівавтогаз»

Народився 25 лютого 1954 р. у м. Долина Івано-
Франківської області в родині працівників тор-
гівлі Івана Прокоповича та Марії Семенівни 

Новошицьких.
На вибір майбутньої професії Євгена Івановича впли-

нуло те, що 70-ті рр. ХХ ст. були періодом стрімкого та 
бурхливого розвитку нафтогазової галузі. Значний вплив 
на майбутнього газовика справив і приклад двоюрідного 
брата, який навчався в Івано-Франківському інституті 
нафти і газу.

Закінчивши школу в 1971 р., Євген Іванович 
Новошицький вступив на теплотехнічний факультет 
Львівського політехнічного інституту, випускником якого 
став у 1976 р.

Після закінчення вишу отримав направлення до 
Чернівецького спеціалізованого пусконалагоджувального 
управління, де й працював до 1984 р. спершу інженером, а 
згодом — старшим інженером.

У 1984 р. Євген Новошицький обійняв посаду майстра 
Регіонального виробничого управління «Львівавтогаз», 
у 1990 р. — начальника автомобільної газонаповнюваль-
ної компресорної станції «Винники». З 1996 р. він — го-
ловний інженер РВУ «Львівавтогаз».

Євген Іванович прийшов до компанії у період її бурх-
ливого розвитку, коли тенденція до заправки автомобілів 
газовим паливом тільки набирала обертів, а будівництво 
автомобільних газонаповнювальних компресорних стан-
цій із заправки автомобілів природним стиснутим газом 
лише починалося.

Нині реалізація стисненого природного газу (метану) 
як моторного палива через одну із найбільших у Європі 
мереж автомобільних газонаповнювальних компре-
сорних станцій (АГНКС) з проектною потужністю 
682,5 млн м. куб. на рік — це головним напрям діяльності 
Дочірнього підприємства «Укравтогаз» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України», а відтак 
і одного з чотирьох його регіональних виробничих 
управлінь — «Львівавтогазу». Є. І. Новошицький віддав 
роботі в цьому підприємстві 30 років свого трудового 
життя.

Євген Іванович вважає, що за період навчання 
у Львівській політехніці він не тільки здобув ґрунтовні 
фахові знання, а й пройшов напрочуд добру школу, яка 
не раз згодом ставала йому в пригоді у професійній сфері. 
За це він палко вдячний своїм викладачам, педагогам 
і наставникам.

Нині Євген Новошицький підтримує постійні 
тісні контакти з рідним університеттом. РВУ 
«Львівавтогаз» співпрацює з кафедрою автоматиза-
ції хіміко-технологічних процесів. Багато студентів 
кафедри проходять виробничу практику на базі 
цього підприємства, за результатами якої деякі з них 
після закінчення навчання залишаються працювати 
у «Львівавтогазі». Сьогодні багато співробітників 
Львівського РВУ «Укравтогазу» є випускниками 
Львівської політехніки.

Євген Іванович Новошицький теж має тісні кон-
такти з кафедрою автоматизації хіміко-технологічних 
процесів НУ «Львівська політехніка», зокрема з її заві-
дувачем, д-ром техн. наук, проф. Євгеном Павловичем 
Пістуном та професором кафедри, д-ром техн. наук 
Зиновієм Миколайовичем Теплюхом. У співавторстві 
з цими видатними науковцями Євген Іванович видав 
низку наукових статей, присвячених обліку стисненого 
природного газу, що відпускається споживачам на 
автомобільних газонаповнювальних компресорних 
станціях.

Євген Іванович Новошицький нагороджений грамо-
та ми Міністерства палива та енергетики, НАК «Нафтогаз 
України», Укртрансгазу.

Захоплюється рибалкою та туризмом. Ще одна палка 
пристрасть Євгена Івановича — спорт.Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція
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