Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 4 листопада 1957 р. у с. Грушів Дрогобицького
району Львівської області. Після закінчення школи навчався в
технічному училищі № 10 м. Львова. Отримавши кваліфікацію
слюсаря<монтажника підприємств нафтової та хімічної промис<
ловості, почав працювати у Львівському монтажному управлінні
тресту «Південьтеплоенергомонтаж».
Протягом 1976–1981 рр. був студентом ІФІНГу (спеці<
альність «Технологія і комплексна механізація розробки
нафтових та газових родовищ»). Успішно закінчивши цей
виш, Ігор Копач був направлений на роботу у НГВУ «Борис<
лавнафтогаз» ВО «Укрнафта». Тут працював на різних поса<
дах у цехах капітального, підземного ремонту свердловин
та видобутку нафти і газу: був оператором підземного
ремонту свердловин, інженером<технологом, старшим
інженером цеху, начальником цехів із підземного та
капітального ремонту свердловин і видобування нафти й
газу, начальником ЦІТС.
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нафтогазового обладнання
Народився 30 серпня 1945 р. у с. Літиня Дрогобицького
району Львівської області. У 1971 р. закінчив механічний факуль<
тет ІФІНГу (спеціальність «Машини та обладнання нафтових і
газових промислів») та почав працювати в alma mater: пройшов
шлях інженера, старшого інженера, молодшого і старшого
наукового співробітника науково<дослідного сектору. З 1978 р.
обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента, про<
фесора кафедр нафтогазового обладнання. У 1979 р. йому було
присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.
Протягом 1986–1989 рр. Б. В. Копей готував фахівців у На<
ціональному інституті нафти, газу та хімії (м. Бумердес) в Алжирі.
У 1996 р. захистив докторську дисертацію.
Нині він очолює кафедру морських нафтогазових технологій
ІФНТУНГу, входить до двох спеціалізованих рад із захисту дисер<
тацій, керує аспірантурою і докторантурою. Підготував двох
докторів та п’ятьох кандидатів наук. За час роботи на кафедрі
виконав 25 госпдоговірних і держбюджетних робіт.
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Із 1988 р. він — головний інженер НГВУ «Бориславнафто<
газ» ВО «Укрнафта». У 1990 р. на конференції трудового колек<
тиву І. В. Копач був обраний начальником управління. У 2001 р.
став керівником НГВУ «Полтаванафтогаз» ВАТ «Укрнафта».
За його безпосередньою участю було введено в розробку
Верхньомасловецьке, Східно<Решетняківське та Мусієнківське
родовища; проводилися пошуково<розвідувальні роботи на Ха<
щів<Лопушанській площі і Коханівському родовищі. Розпочато
циклічне закачування води з ПАР в ямненський поклад Старо<
самбірського родовища, впроваджено багатооб’ємні кислотні
обробки привибійної зони свердловин Коханівського родови<
ща, термохімічні обробки неоднорідних за проникністю пластів,
завершено закачування води у Стрийський поклад ділянки Міріам
Бориславського родовища та в ямненський поклад на ділянці
Урич Східницького родовища для просування теплової облямів<
ки по всіх пластах.
У 2004–2005 рр. Ігор Васильович очолював управління осво<
єння зовнішніх проектів Департаменту зовнішніх інвестицій та перс<
пективних проектів НАК «Нафтогаз України». З жовтня 2005 р. був
заступником голови правління НАК «Надра України».
Протягом 2007–2010 рр. І. В. Копач працював генеральним
директором ДП «Юсенко Україна» корпорації «Юсенко Інтер<
нешнл Інк.». З 2010 р. він займається профспілковою роботою.
Зараз є головою об’єднаної профспілкової організації праців<
ників ПАТ «Укрнафта».
Має більше десяти авторських свідоцтв на винаходи у галузі
нафтогазовидобування.
Ігор Копач був депутатом Львівської (1998–2002), Полтавської
(2002–2006) обласних і Бориславської (2006–2010) міської рад.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України. Він — заслужений працівник ВАТ «Укрнафта.

Основними напрямами наукової діяльності Богдана Воло<
димировича є: забезпечення надійності бурового та нафто<
промислового обладнання, підвищення корозійно<втомної
міцності деталей бурильної і штангової колони металізацій<
ними та металополімерними покриттями, прогнозування ре<
сурсу нафтопромислового обладнання з використанням
комп’ютерних технологій, розробка труб і штанг із полімерних
композитів, створення обладнання для попередження пара<
фіноутворень при видобуванні нафти, ремонт сталевих трубо<
проводів бандажами з полімерних композитів.
Науковець брав участь у розробленні та провадженні техно<
логії зміцнення замкових і зварних з’єднань бурильної колони
поверхневим пластичним деформуванням та нанесенням ме<
талізаційних покриттів, у створенні конструкцій насосних штанг
зі склопластику для глибоких свердловин (до 3000–4000 м),
сталевих насосних штанг із скребками<протекторами, обер<
тачів колони насосних штанг періодичної та безперервної дії,
нафтопромислових трубопроводів зі склопластику, склопласти<
кових бандажів для ремонту газонафтопроводів. Ці розробки
були провадженні на підприємствах НГВУ «Долинанафтогаз»,
ВАТ «Укртранснафта».
Є автором понад 470 наукових і методичних праць (з них —
29 монографій, підручників), 37 винаходів. Богдан Володими<
рович — член редколегій журналів «Розробка та розвідка наф<
тових і газових родовищ», «Наукового вісника ІФНТУНГ». Бере
активну участь у міжнародних конференціях і світових наукових
симпозіумах та конгресах. Богдан Копей — академік Нью<
Йоркської академії наук, член<кореспондент Академії гірничих
наук України, член президії УНГА, Національної ради України
з машинознавства, Міжнародного комітету IFTоMM з історії
машин і механізмів.

