Професіонали галузі

Народився 1 липня 1940 р. у с. Лазорівка Волгоградської
області (Росія).
З 1966 р. після закінчення МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна пра<
цював інженером, старшим інженером в інституті «УкрНДІгаз».
Протягом 1968–1971 рр. І. І. Капцов навчався в аспірантурі рід<
ного вишу, захистив кандидатську дисертацію.
З 1971 до 1991 р. обіймав посади старшого наукового спів<
робітника, завідувача лабораторії, завідувача відділу технологій
підвищення ефективності роботи магістральних газопроводів
УкрНДІгазу. Впродовж 1994–2011 рр. працював завідувачем
відділу транспорту газу інституту.
Іван Капцов уперше розробив і впровадив енергоощадну
технологію та комплекс устаткувань безвогневого методу під<
ключення газопроводів<відгалужень і технологічних ліній до ма<
гістральних газопроводів під високим тиском, без випуску газу
в атмосферу, застосування яких дало можливість газифікувати
110 населених пунктів і промислових підприємств в Україні та
120 об’єктів у республіках СРСР. Під його керівництвом створе<
на школа з розробки і впровадження високоефективних техно<
логій і установок з очищення внутрішньої порожнини газопро<
водів великих діаметрів, які забезпечують їх високу гідравлічну
ефективність і зниження витрат паливного газу на компресор<
них станціях.
Іван Іванович брав участь у запуску й експлуатації таких
газопроводів, як «Союз», Уренгой–Помари–Ужгород, «Бра<
терство», Мінськ–Івацевичі–Долина, Шебелинка–Диканька–
Київ тощо.
Розробки вченого були представлені на ВДНГ СРСР та УРСР,
міжнародних виставках «Нафтогаз<87», «Нафтогаз<89» у Рієці
(Югославія), Барселоні (Іспанія), Пекіні (Китай). Вони нагород<
жені дев’ятьма срібними і п’ятьма бронзовими медалями.

Народився 1 жовтня 1947 р. у с. Красівка Тернопільсь<
кого району Тернопільської області. Трудову діяльність роз<
почав у 1965 р. вагарем на станції Тернопіль. У 1969–1970 рр.
працював слюсарем на Тернопільському заводі безалкоголь<
них напоїв.
У 1985 р. закінчив ЛПІ (спеціальність «Теплогазопоста<
чання і вентиляція»).
У 1970 р. О. І. Караванський був прийнятий на роботу
у виробничо<експлуатаційну контору «Тернопільгаз». Тут про<
йшов шлях від слюсаря до начальника об’єднання «Терно<
пільгаз» (з 1987 р.), голови правління ПАТ «Тернопільгаз»
(з 1994 р.).
Олег Іванович приділяє велику увагу використанню
новітніх технічних розробок. Так у 1999 р. в області була зап<
роваджена технологія монтажу газопроводів із поліетилено<
вих труб, з’єднаних за допомогою деталей з електро<
нагрівальними елементами в автоматичному режимі. Для її
реалізації підприємство налагодило співпрацю з німецькою
компанією «Friateс» і придбало апарати типу «Friamat» для тер<
морезисторного зварювання труб. Для сервісного обслугову<
вання цього обладнання на базі підприємства створена єдина
в Україні авторизована станція.
О. І. Караванський брав безпосередню участь у реалізації
програми налагодження сучасного обліку газу. Під його керів<
ництвом уперше в Україні побутовими лічильниками газу було
оснащено практично 100% житлового фонду. З 2008 р. на
підприємстві почалося впровадження диспетчеризації та мо<
дернізації газорозподільних пунктів. Того ж року у м. Скалаті
було вперше змонтовано ГРП європейського типу із сучас<
ним обладнанням і комп’ютеризованим обліком природного
газу. Проведено диспетчеризацію газорозподільних пунктів
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Доктор технічних наук,
академік УНГА, фахівець
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Іван Капцов має більше 15 авторських свідоцтв та патентів
на винаходи, запроваджених як в Україні, так і зарубіжних
країнах. Він опублікував понад 120 наукових праць (серед
яких низка навчальних посібників), присвячених транспортуван<
ню газу, діагностиці лінійної частини магістральних газопроводів,
герметичності технологічного устаткування, енергоефектив<
ності. Є автором та співавтором п’яти монографій (рос.): «Ос<
нови технології ремонту систем газотеплопостачання»
(у співавт.), «Зниження втрат газу на магістральних газопрово<
дах», «Очищення газопроводів із допомогою пін» (у співавт.),
«Методи монтажу сантехнічних систем із неметалічних труб»
(у співавт.), «Газопроводи і газосховища» (у співавт.).
За вагомі результати у науковій діяльності вчений був удостоє<
ний ордена «Знак Пошани», почесних грамот і відзнак. Йому прис<
воєно звання «Заслужений працівник промисловості України»,
«Кращий винахідник Мінгазпрому», «Почесний працівник ДК «Укр<
газвидобування», «Відмінник праці ДК «Укргазвидобування».
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та газифікації, управлінець
у с. Чернихівці Збаразького району та м. Чортків, з яких зняття
технічних і облікових параметрів по транспортуванню природ<
ного газу відбувається дистанційно.
Олег Караванський — член Міжреспубліканської асоціації
ділового та науково<технічного співробітництва газових госпо<
дарств, депутат Тернопільської обласної ради чотирьох скли<
кань. Брав участь у міжнародних газових форумах. Є академі<
ком Академії соціального управління.
Олег Іванович — повний кавалер ордена «За заслуги»,
заслужений працівник промисловості України, лауреат
конкурсу «Людина року». Нагороджений орденом Миколи
Чудотворця, грамотами Президента України, Верховної
Ради України, почесними грамотами Міністерства палива й
енергетики України, Міністерства культури України, подяка<
ми Папи Римського Іоанна Павла ІІ, Кабінету Міністрів
України, почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України»,
ДК «Газ України» та ін.
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