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Професіонали галузі

Народився 5 липня 1955 р. у с. Маковичі Турійського району

на Волині.

Протягом 1970–1971 рр. навчався у Нововолинському гірничо<

будівельному технікумі, в 1972 р. перевівся у Львівський житлово<

комунальний технікум, після закінчення якого у 1975 р. отримав

кваліфікацію техніка газового господарства. Упродовж

1981–1988 рр. П. П. Конащук був студентом Київського інже<

нерно<будівельного інституту, де опанував спеціальність «Тепло<

газопостачання і вентиляція».

Трудову діяльність у газовій сфері розпочав у 1975 р. слюса<

рем Семенівського комбінату комунальних підприємств. У тому

ж році після реорганізації комунгоспів став головним інженером

Корюківського міжрайонного виробничого управління газового

господарства.

У 1983 р. Петро Павлович був обраний на посаду заступника

голови виконкому Корюківської міської ради народних депутатів,

а наступного року — призначений на посаду головного інженера

ВО «Чернігівгаз». У 1987 р. він очолив це підприємство. Протягом

восьми років працював начальником ВО газового господарства

«Чернігівгаз», а з 1995 р. — головою правління ВАТ «Чернігівгаз».

У 2005 р. став головою наглядової ради цього товариства.

У 2006–2007 рр. П. П. Конащук був начальником департаменту

перспективного розвитку та технічних питань ДК «Газ України».

Під керівництвом Петра Павловича відбувалася інтенсивна га<

зифікація Чернігівської області, протяжність газової мережі зросла

з 1 тис. км до 6,5 тис. км, значно нарощено обсяги реалізації при<

родного газу. В процесі газифікації фахівці ВАТ «Чернігівгаз» поча<

ли застосовувати новітні технології, зокрема будівництво газогонів

із поліетилену. На базі головного підприємства і районних управ<

лінь діяли будівельні комплекси, які виконували більше 70% за<

гальних робіт із газифікації області.

За безпосередньою участю Петра Конащука у 1997 р. була

введена в дію Чернігівська ГНС у м. Мена, завдяки якій було знач<

но поліпшено забезпечення побутовим скрапленим газом цент<

ральні та північні райони Чернігівщини. У 2001 р. у Чернігові відкри<

то один із перших сервісних центрів з повірки, обслуговування та

ремонту лічильників газу. Розпочала роботу дільниця з переосна<

щення двигунів автотранспорту на скраплений і стиснений газ,

а в 2004 р. введена експлуатацію перша в області АГНКС. 

П. П. Конащук двічі був депутатом Чернігівської обласної ради.

За вагомий особистий внесок у соціально<економічний та

культурний розвиток України, досягнення у професійній діяль<

ності, багаторічну сумлінну працю він нагороджений орденом

«За заслуги» ІІІ ст., почесною відзнакою НАК «Нафтогаз

України» ІІ ст. і Почесною грамотою ДК «Газ України». Йому та<

кож присвоєне звання «Заслужений працівник промисловості

України».

Помер 7 травня 2009 р.

Народився 19 вересня 1940 р. у с. Підгір’я Богородчанського

району Івано<Франківської області.

У 1958 р. із відзнакою закінчив Дрогобицький нафтовий тех<

нікум (спеціальність «Експлуатація нафтових і газових свердло<

вин») та почав працювати оператором із видобування нафти й

газу, згодом — старшим оператором із дослідження свердловин

та інженером у ГПУ «Шебелинкагазвидобування» і НГВУ «Над<

вірнанафтогаз». Водночас навчався у Львівському політехнічно<

му інституті, де в 1964 р. отримав диплом із відзнакою за фахом

«Розробка нафтових і газових родовищ».

З 1964 до 1991 р. у Івано<Франківському інституті нафти та

газу Роман Михайлович пройшов шлях старшого лаборанта,

асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 1991 р.

є завідувачем кафедри розробки й експлуатації нафтових і газо<

вих родовищ. Упродовж 1995–2001 рр. обіймав посаду прорек<

тора з наукової роботи ІФІНГу.

У 1970 р. у Московському інституті нафтохімічної і газової

промисловості ім. акад. І. М. Губкіна Р. М. Кондрат захистив кан<

дидатську дисертацію, а в 1988 р. — докторську.

Роман Михайлович — фахівець у сфері розробки газових,

газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ, збільшен<

ня ступеня вилучення вуглеводнів із родовищ та поточних відборів

газу, конденсату й нафти. За результатами виконаних досліджень

визначив характерні особливості технологічних процесів розроб<

ки родовищ природних газів у різних гірничо<геологічних умовах

і розробив нові технології видобування вуглеводнів.

Є автором 330 наукових праць, зокрема 20 монографій, нав<

чальних посібників, довідників, словників, а також 55 патентів та

авторських свідоцтв на винаходи.

Р. М. Кондрат — член редколегій трьох науково<технічних

журналів, секції «Технологія видобутку та переробки корисних

копалин» наукової ради МОНмолодьспорту України, Централь<

ної комісії Міненерговугілля України з питань розробки газових,

газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних

сховищ газу, керівник відділення УНГА «Розробка та експлуа<

тація нафтових і газових родовищ», член<кореспондент Академії

гірничих наук України.

За досягнуті успіхи в науковій та педагогічній діяльності

йому присвоєно звання: «Заслужений діяч науки і техніки

України», «Почесний працівник газової промисловості»,

«Почесний працівник ДК «Укргазвидобування», «Відмінник

праці ВАТ «Укрнафта», «Заслужений працівник ВАТ «Укр<

нафта» та ін. Роман Михайлович нагороджений медалями

«Винахідник СРСР» і «Ветеран праці», нагрудними знаками

«За відмінні успіхи в роботі у сфері вищої освіти СРСР»,

«Відмінник освіти України». Його відзначено Подякою Пре<

зидента України. Він — лауреат Державної премії України в

галузі науки і техніки.
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