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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 3 травня 1947 р. у с. Тарасівка Тлумацького

району Івано<Франківської області. У 1970 р. закінчив Івано<

Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Споруд<

ження газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз».

Того ж року почав працювати майстром дільниці спеціалі<

зованого управління № 13 зварювально<монтажного тресту

Міністерства нафтової і газової промисловості СРСР у с. Вуктил

Ухтинського району Комі АРСР. Протягом 1972–1974 рр.

М. М. Дрогомирецький був начальником дільниці на будівництві

газопроводу Перм–Казань–Горький, із 1974 до 1975 р. — зас<

тупником начальника виробничо<технічного відділу БУ<13

(м. Оренбург).

У 1976 р. переїхав до м. Долини Івано<Франківської області,

де обіймав посаду старшого інженера планово<виробничого від<

ділу ПМК<4 тресту «Укргазпромбуд». Протягом 1977–1987 рр.

очолював лінійно<експлуатаційну службу Закарпатського УМГ

(м. Свалява).

З 1987 до 1995 р. Михайло Миколайович працював заступни<

ком начальника, головним інженером Закарпатського ЛВУМГ

(м. Ужгород), упродовж 1995–1998 рр. — начальником управління

експлуатації магістральних газопроводів і газорозподільних стан<

цій AT «Укргазпром», пізніше — заступником начальника департа<

менту з видобутку та транспортування газу НАК «Нафтогаз

України». Протягом 1999–2007 рр. очолював управління експлуа<

тації магістральних газопроводів і газорозподільних станцій

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», з 2008 до 2009 р. був

заступником начальника департаменту ДК «Укртрансгаз».

У 1999 р. М. М. Дрогомирецький разом із В. В. Розгонюком,

В. М. Коломєєвим, В. С. Бутом, Б. І. Педьком, Є. Й. Ковалівим,

М. Д. Сидором та науковцями Інституту електрозварювання

ім. Є. О. Патона НАН України створили групу з ліквідації

аварійної ситуації, яка сталася на газопроводі «Союз» у надзви<

чайно складних умовах Карпат. Вони запропонували власний

інноваційний технічний метод підсилення дефектних стиків.

На Чернігівському машинобудівному заводі було виготовлено

десять комплектів необхідних для ремонту двошарових муфт,

розроблено технологічну інструкцію з ремонту магістральних

газопроводів під тиском із застосуванням дугового зварювання,

підготовлено бригаду зварників. Під безпосереднім керівницт<

вом Михайла Миколайовича проблему було успішно вирішено.

Має низку опублікованих праць, які присвячені новим техно<

логіям ремонту магістральних газопроводів.

За активну участь у будівництві важливих об’єктів газової

промисловості, забезпеченні надійної роботи експортних ма<

гістральних газопроводів України (Уренгой–Помари–Ужгород,

«Союз», «Прогрес», «Братерство») неодноразово був відзначе<

ний державними нагородами. У 2008 р. отримав Державну

премію України в галузі науки і техніки.

Дрогомирецький
Михайло
Миколайович

Інженер<механік, 
фахівець у галузі
транспортування газу

Народився 10 травня 1945 р. у с. Текуча Косівського району

Івано<Франківської області.

Вищу освіту здобув на механічному факультеті Івано<

Франківського інституту нафти і газу, який закінчив у 1969 р. От<

римавши диплом, Ярослав Дрогомирецький залишився пра<

цювати в alma mater, де був керівником групи студентського

конструкторського бюро, молодшим науковим співробітником

науково<дослідного сектору.

З 1976 до 1979 р. він навчався в аспірантурі Московського

інституту нафтохімічної і газової промисловості ім. акад. І. М. Губ<

кіна. Після закінчення аспірантури пройшов шлях старшого

наукового співробітника, асистента, старшого викладача та

доцента в Івано<Франківському інституті нафти і газу. В 1981 р.

захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив ущільнення

і виду мастила на довговічність опор шарошкових доліт», а в

1999 р. — докторську «Підвищення довговічності шарошкових

доліт для низькообертового буріння».

Протягом 1994–1999 рр. Я. М. Дрогомирецький виконував

обов’язки завідувача відділу підготовки фахівців вищої квалі<

фікації та вченого секретаря Івано<Франківського національ<

ного технічного університету нафти і газу. 

З 2000 р. працює професором кафедри зносостійкості

і відновлення деталей та завідувачем кафедри туризму

ІФНТУНГу.

У сфері наукових інтересів Ярослава Михайловича — до<

слідження проблем довговічності деталей бурового, нафтога<

зопромислового обладнання і породоруйнівного інструменту,

виробництва для них екологічно чистих мастил та мастильних

композицій. Саме в цій галузі вчений розробив 24 винаходи,

які захищені авторськими колишнього свідоцтвами СРСР і

патентами України. Нагороджений нагрудним знаком «Вина<

хідник СРСР».

Професор Я. М. Дрогомирецький керує науковими дослі<

дженнями магістрів і аспірантів. Під його керівництвом захище<

но дві кандидатські дисертації.

Він є членом спеціалізованої вченої ради при Івано<Фран<

ківському національному технічному університеті нафти і газу із

захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності

«Екологічна безпека (з технічних наук)» та спеціалізованої ради

при Хмельницькому національному університеті за напрямом

«Тертя і зношування у машинах».

За період науково<педагогічної діяльності Ярослав Дро<

гомирецький видав понад 150 наукових праць, зокрема нав<

чальний посібник «Теплові процеси при зварюванні». Підго<

тував 22 методичні вказівки для студентів механічних

спеціальностей. Його наукові розробки стосуються створен<

ня шарошкових доліт, призначених для буріння свердловин

на нафту і газ.

Дрогомирецький
Ярослав
Миколайович

Доктор технічних наук,
професор, академік УНГА,
фахівець у сфері зносостійкості
та довговічності машин




