Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець
нафтової і газової
промисловості, керівник галузі
Народився 3 лютого 1949 р. у м. Тлумач Івано<Франківської
області. Після закінчення у 1971 р. ІФІНГу працював на інженер<
них посадах в інституті «УкрНДІПНВ» та ОДУ об’єднання «Укр<
газпром», а з 1977 р. — у Західному Сибіру, де пройшов шлях
від машиніста технологічних компресорів до начальника вироб<
ничого відділу з експлуатації МГ і ГРС ВО «Сургуттрансгаз».
У 1992 р. його призначили заступником генерального дирек<
тора, а в 1993 р. — головним інженером — першим заступни<
ком генерального директора об’єднання «Сургуттрансгаз» —
великого промислового комплексу, до складу якого входили
об’єкти видобування та переробки газу і конденсату та багато<
ниткова системи магістральних газопроводів.
Працюючи над вирішенням виробничих проблем, Богдан
Олексійович проявляв творчий підхід, пропонував нестандартні
рішення, про що свідчать його винаходи та опубліковані статті.
У 1994 р. Богдана Клюка запросили на посаду голови
правління АТ «Укргазпром». У цей непростий період він багато
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Народився 10 січня 1937 р. у с. Грабово Зельвенського
району Гродненської області (Білорусь).
У 1959 р. закінчив нафтовий факультет Львівського
політехнічного інституту. Опанував спеціальність «Машини і
обладнання нафтових та газових промислів».
За направленням почав працювати слюсарем<монтажни<
ком, лінійним техніком у м. Ставрополі на будівництві газопро<
воду Ставрополь–Грозний. У 1960 р. І. І. Клюкача перевели на
роботу до Грозненського управління магістральних газопро<
водів, де він обіймав посаду майстра, інженера, головного
інженера Георгіївського районного управління газопроводів.
У 1962 р. у дирекції з будівництва газопроводу Майкоп–
Невінномиськ–Орджонікідзе–Тбілісі (системи високої склад<
ності) Іван Іванович став головним інженером, згодом —
начальником відділення дирекції в м. Орджонікідзе. Через
рік його призначили начальником Орджонікідзевського
районного управління.
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зробив для збереження і стабільного функціонування великого
та складного газового господарства України. Газовий комплекс
став своєрідним донором країни, що в умовах економічної
кризи і масових неплатежів безперебійно забезпечував поста<
чання газу споживачам та його транзит до інших країн.
Богдан Олексійович приділяв велику увагу соціальному
захисту працівників галузі. З його ініціативи було суттєво підви<
щено зарплату робітникам та створено благодійний фонд
«Блакитна магістраль», що надає допомогу пенсіонерам, які
не працюють. Продовжуючи займатися науковою роботою,
він завершив розпочату в Сибіру кандидатську дисертацію
«Вдосконалення методів капітального ремонту газопро<
водів у болотистій місцевості», і захистив її у 1997 р. Після
реорганізації управління нафтогазовим комплексом з 1998 р.
Б. О. Клюк працював заступником голови правління НАК «Наф<
тогаз України», згодом — старшим віце<президентом ТОВ
«ІТЕРА Холдинг». У 2001 р. його призначили на посаду заступ<
ника державного секретаря, потім заступника міністра палива
й енергетики, заступника голови правління НАК «Нафтогаз
України». З 2006 р. він — директор управління «Укравтогаз»,
а з 2007 р. — директор із питань науки та технічного прогресу
ДК «Укртрансгаз» — заступник директора ДК «Укртрансгаз»
із науково<технічного прогресу та перспективного розвитку.
З 2011 р. перебуває на заслуженому відпочинку.
Богдан Клюк — автор книги «Газонафтопроводи: оптимізація
їх спорудження, експлуатації та захист природи», співавтор п’яти
монографій, 41 винаходу і 52 опублікованих у професійних видан<
нях статей. Він — член редколегій журналів «Нафтова і газова
промисловість» та «Трубопровідний транспорт». У 2008 р. його
обрали президентом УНГА.
Нагороджений орденом «За заслуги» III ст.

У 1965 р. І. І. Клюкач переїхав до України. Почав працювати у
Київському УМГ, де пройшов шлях головного інженера рай<
управління газопроводів, начальника технічного відділу, заступ<
ника начальника управління. У 1974 р. став заступником дирек<
тора об’єднання «Київтрансгаз».
Працюючи в УМГ, він приділяв увагу розширенню систе<
ми газопроводів Київського управління, брав безпосередню
участь у будівництві підземних сховищ газу в Чернігівській
області. Протягом 1974–1976 рр. навчався в аспірантурі Все<
російського науково<дослідного інституту природних газів і
газових технологій (м. Москва).
У 1977 р. Іван Іванович перейшов в інститут «Союзгаз<
проект», де обіймав посади заступника директора, голов<
ного інженера. Долучався до проектування магістрального
газопроводу «Союз», Уренгой–Помари–Ужгород, Київ–
Захід України, а також газопроводів у Лівії, Ірані, підземних
сховищ газу на Кубі.
У 1994 р. на базі цієї установи було створене ВАТ «Укргаз<
проект». Упродовж 1994–1997 рр. Іван Клюкач був першим
заступником голови правління — головним інженером
товариства.
Має п’ять авторських свідоцтв у сфері використання
відпрацьованих газових ресурсів.
Багаторічна праця в газотранспортній галузі І. І. Клюкача
відзначена низкою державних нагород, серед яких орден
«Знак Пошани», медаль «За будівництво магістрального га<
зопроводу «Союз».
Він також удостоєний звань «Заслужений працівник про<
мисловості Української РСР» і «Почесний працівник газової
промисловості».

