Професіонали галузі

Народився 26 липня 1958 р. у с. Гологори Золочівського
району Львівської області.
Закінчив Львівський житлово<комунальний технікум за спеці<
альністю «Газове господарство» та Івано<Франківський держав<
ний технічний університет нафти і газу.
У квітні 1980 р. П. А. Дубас почав працювати у Рівненському
виробничому об’єднанні газового господарства. Тут пройшов шлях
від майстра до голови правління ПАТ «Рівнегаз» (з 1999 р.).
Петро Андрійович приділяє велику увагу експлуатації наяв<
них газових мереж області шляхом модернізації системи завдя<
ки впровадженню новітнього обладнання та матеріалів, сучас<
них методів обслуговування, комп’ютеризації і диспетчеризації
технологічних процесів. Усі служби газового господарства
Рівненщини (а особливо аварійно<диспетчерські) укомплекто<
вані необхідними автотранспортними засобами, приладами,
обладнанням та інструментами. На високому рівні організовано
діяльність управлінського персоналу, запроваджено і постійно
оновлюється програмне забезпечення розрахунків з абонен<
тами, бухгалтерії та всіх служб підприємства. Для покращення
обліку газу і зменшення втрат у ПАТ «Рівнегаз» налагодили ро<
боту сервісного центру, до складу якого входить лабораторія
повірки та ремонту промислових і побутових лічильників газу.
До складу підприємства зараз входить дев’ять управлінь
з експлуатації газового господарства та шість газових діль<
ниць. ПАТ «Рівнегаз» подає газ до понад 550 населених пунк<
тів області, а кількість абонентів, які обслуговує товариство,
досягла майже 300 тисяч. Підприємство надає широкий
спектр послуг із будівництва, ремонту й обслуговування га<
зових мереж.
П. А. Дубас також опікується навчанням фахівців для газово<
го господарства. Він неодноразово очолював Державну комісію

Народився 10 червня 1945 р. у с. Донське Актюбинської
області (Казахстан).
У 1969 р. закінчив механічний факультет Івано<Франківсько<
го інституту нафти і газу за спеціальністю «Машини і обладнання
нафтових та газових промислів», у 1974 р. — аспірантуру Всесо<
юзного науково<дослідного інституту бурової техніки (м. Моск<
ва). Того ж року захистив кандидатську дисертацію «Досліджен<
ня впливу конструктивних і технологічних факторів на експлуа<
таційні властивості конічних різьбових з’єднань турбобурів».
Протягом 1969–1971 рр. Юрій Васильович обіймав інже<
нерні посади у Бориславському УБР. Після навчання в
аспірантурі упродовж 1974–1987 рр. був старшим науковим
співробітником, завідувачем сектору експериментально<
дослідного відділу інституту «ВНДІБТ» в м. Івано<Франківську,
з 1987 до 1997 р. — провідним науковим співробітником ВАТ
«Український нафтогазовий інститут» (м. Київ). З 1997 р. —
директор ПрАТ «Науково<дослідне і конструкторське бюро
бурового інструменту» (м. Київ).
До сфери наукових інтересів Ю. В. Дубленича належать:
розробка наукових засад створення технічних засобів та
технологічних процесів буріння з відбором керна у складних
гірничо<геологічних умовах і великих глибин, наукове обґрун<
тування проектування конструкцій та технології відбору керна
з контрольованим у процесі буріння його надходженням, роз<
робка наукових засад конструювання пристроїв для контролю
ресурсу породоруйнівних інструментів та елементів бурильних
колон, дослідження і створення конструкцій різьбових з’єд<
нань бурильних колон для похилоспрямованого та горизон<
тального буріння, проектування нових конструкцій механізмів
для ліквідації прихоплень бурильних колон і технологічних

Дубас
Петро Андрійович
Інженер, фахівець
у сфері газопостачання
та газифікації,
управлінець
з перевірки відповідності підготовки фахівців у Національному
університеті водного господарства та природокористування
(м. Рівне). На базі ПАТ «Рівнегаз» створений навчально<курсовий
комбінат, де здобувають виробничі професії та підвищують свій
кваліфікаційний рівень робітники підприємства.
Петро Андрійович — автор низки науково<технічних роз<
робок, присвячених підвищенню ефективності експлуатації
систем газопостачання і технічної діагностики трубопровід<
них систем.
Депутат Рівненської обласної ради чотирьох скликань.
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ст., святого
Миколая Чудотворця, Христа Спасителя, святого рівноапос<
тольного князя Володимира Великого, святого Юрія Пере<
можця, почесними грамотами, відзнаками та дипломами
НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України». Він — заслужений
працівник промисловості України, почесний працівник будів<
ництва та архітектури.

Дубленич
Юрій Васильович
Кандидат технічних
наук, фахівець у сфері
обладнання для буріння
глибоких свердловин,
втомної міцності
інженерних конструкцій
принципів їх використання під час буріння похилоспрямованих
та горизонтальних свердловин.
Учений є автором більш ніж 80 друкованих праць, серед
яких — монографія «Практика буріння і експлуатації свердло<
вин із горизонтальними стовбурами», розділи до довідника
«Буріння свердловин», 40 авторських свідоцтв і патентів на
винаходи, зокрема присвячених новим конструкціям керно<
приймальних пристроїв, різьбовим з’єднанням бурильних
труб, інструментам для ліквідації прихоплень бурильних колон,
буровим долотам та ін.
У 2007 р. Юрій Васильович став лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки за створення та впро<
вадження комплексу вітчизняних технологій, технічних засобів,
бурових інструментів і новітніх матеріалів для підвищення ефек<
тивності бурових робіт, спрямованих на збільшення видобутку
нафти та газу в Україні.

129

