Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Дубровський
Володимир
Васильович
Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець
у галузі автоматизації
технологічних процесів
транспортування газу,
управлінець
Народився 2 липня 1931 р. у м. Харків.
У 1957 р. закінчив Харківський інститут інженерів залізнично<
го транспорту, а в 1962 р. — Всесоюзний заочний інститут інже<
нерів залізничного транспорту.
Трудову діяльність розпочав на Горьківському автомобільно<
му заводі, звідки у 1959 р. перевівся до УДПІ «Тяжпромавтома<
тика» (м. Харків). Тут пройшов шлях до керівника відділу АСК
підприємствами. Під його керівництвом було виконано багато
проектів у сфері автоматизації технологічних процесів і процесів
керування для важливих виробництв безперервного та диск<
ретного типу. Він одним із перших долучився до проведення
робіт з автоматизації управлінської праці.
У 1971 р. В. В. Дубровський став заступником директора
з наукової роботи в УкрНДІгазі. На базі новоствореного проектно<
конструкторського відділу й обчислювального центру в 1971 р.
було засновано Харківську філію СКБ «Газприладавтоматика»,
а Володимир Васильович обійняв посаду його директора.

Дутчак
Василь Михайлович
Кандидат технічних наук,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у галузі
нафтопереробки і нафтохімії
Народився 10 вересня 1948 р. у с. Раковець Богородчансь<
кого району Івано<Франківської області.
З 1963 до 1967 р. навчався у Дрогобицькому нафтовому тех<
нікумі, де отримав кваліфікацію техніка<технолога за спеціальністю
«Переробка нафти та газу». У 1969 р. після служби в армії Василь
Дутчак почав працювати помічником оператора Надвірнянського
нафтопереробного заводу (нині — ПАТ «Нафтохімік Прикарпат<
тя»). У 1971 р. він вступив на заочний факультет ЛПІ, який закінчив
у 1978 р. і одержав кваліфікацію інженера<хіміка<технолога за
спеціальністю «Хімічна технологія переробки нафти та газу».
На Надвірнянському НПЗ Василь Михайлович пройшов
шлях оператора, старшого оператора, начальника установки,
заступника начальника цеху, заступника головного технолога,
головного технолога. У 1987 р. був призначений на посаду
головного інженера заводу. З 1994 р. він є членом правління,
першим заступником голови правління — головним інженером
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
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Він керував розробкою АСК для об’єднань «Укргазпром»,
«Ухтатрангаз», «Тюменьтрансгаз» й ін. У 1973 р. філію СКБ «Газ<
приладавтоматика» реорганізовано в Українську філію
ВНПІАСУгазпрому (м. Москва). Під керівництвом В. В. Дубров<
ського було розроблено десятки нових пристроїв і систем керу<
вання: прилади з обліку кількості і якості газу, захисту, контролю
роботи агрегатів (ИСВ<1, ПбЭ<07, И<2, Мощность<1, СгП<02,
НС<29 тощо), системи «Агат», «Урал», «Компас», «Турбина» та ін.
Завдяки зусиллям вченого в 1979 р. було створено спеціа<
лізовану і єдину у галузі установу — НДПІАСУтрансгаз, який він
очолював майже 20 років. Інститут розробив понад 750 систем
агрегатної автоматики, 300 систем централізованого контролю і
керування («Кварц», «Спринт»), 150 типів засобів вимірювання
різних параметрів для транспортування, буріння й видобування
газу. Телемеханізовано тисячі кілометрів газопроводів, створено
десятки комплексних проектів АСК для газотранспортних та ви<
добувних підприємств Росії й України.
Протягом 1998–2009 рр. В. В. Дубровський був головним
науковим співробітником інституту.
Він — автор та співавтор 22 монографій, спеціалізованих
довідників, 400 наукових статей і оглядів, 42 винаходів, активний
учасник міжнародних конференцій та конгресів.
Володимир Васильович є академіком Інженерної академії
України. У 1996 р. в УНГА створив і очолив відділення автомати<
зації технологічних процесів і виробничо<господарської діяльнос<
ті. Протягом тривалого часу був членом президії УНГА, а також
редколегії багатьох журналів.
Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора,
«Знак Пошани», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
багатьма медалями та відзнаками. Почесний працівник газової
промисловості, заслужений працівник промисловості України.

В. М. Дутчак займався вдосконаленням технології переробки
нафти, розробкою і впровадженням нових технологічних проце<
сів. За його участю було збудовано комплекси первинної пере<
робки нафти, каталітичного риформування бензину, очищення
стічних вод міста та підприємства, а також багато об’єктів загаль<
нозаводського господарства.
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» неодноразово здобувало
високі національні рейтинги, міжнародні відзнаки і було серед
кращих підприємств України.
Зараз Василь Михайлович керує роботами з модернізації
товариства, яка спрямована на подальший розвиток заводу,
реконструкцію діючих виробництв, їх технічне переоснащення.
Для досягнення якості продукції рівня європейських стандартів і
збільшення глибини переробки нафти передбачається будів<
ництво нових сучасних технологічних процесів, серед яких комп<
лекс гідроочищення дизельного палива, комплекс гідрокрекінгу,
установки сповільненого коксування, вакуумного блоку, уста<
новки ізомеризації, гідроочищення бензинів, установки з ви<
робництва водню.
У 2008 р. Василь Дутчак захистив кандидатську дисертацію
на тему «Розробка технології одержання гомогенних бензино<
етанольних композицій». Займається створенням технології ви<
робництва альтернативних видів моторного палива.
Є автором 12 наукових публікацій, 17 винаходів, двох патен<
тів, присвячених удосконаленню переробки нафти і виробництва
моторних палив. Він брав участь у роботі міжнародних конфе<
ренцій із питань нафтопереробки та нафтохімії.
В. М. Дутчак — депутат Надвірнянської міської ради V скли<
кання. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
промисловості України». Він — ветеран праці, почесний нафто<
переробник України.

