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Професіонали галузі

Народився 1 червня 1938 р. у смт Январцево Приуральсь<

кого району Західно<Казахстанської області (Казахстан).

У 1955 р. вступив до Московського державного університе<

ту ім. М. В. Ломоносова, а згодом продовжив навчання на при<

родничому факультеті Карлового університету в Празі, який

закінчив у 1961 р. із відзнакою.

Протягом 1958–1961 рр. Володимир Кузнецов навчався в ас<

пірантурі хімічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова. У 1965 р.

захистив кандидатську дисертацію «Адсорбція фторовмісних

речовин на межах розділу розчин<повітря і розчин<ртуть».

У 1967 р. він розпочав свою наукову діяльність в інституті

«ВНДІПКнафтохім», де пройшов шлях старшого інженера,

старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії

електрохімічних методів дослідження. Протягом 1982–1985 рр.

В. О. Кузнецов обіймав посаду старшого наукового співробіт<

ника ІБОНХ АН УРСР (відділення нафтохімії Інституту фізико<

органічної та вуглехімії АН УРСР). У 1985 р. був завідувачем

лабораторії корозії ІЕЗ ім. Є. О. Патона АН УРСР.

Ранні наукові праці Володимира Олексійовича присвячені

проблемам електрохімії. Зокрема, він переклав із чеської росій<

ською мовою класичну монографію «Основи полярографії». Тоді

ж почав створювати новий науковий напрям — електрохімію мас<

тильних матеріалів — перенесення уявлень класичної елект<

рохімії на об’єкти, які традиційно розглядали як неелектрохімічні.

В. О. Кузнецов створив методи оцінки ефективності мас<

тильних матеріалів, які ґрунтуються на електрохімічному ме<

ханізмі їх дії. Він уперше використав принцип компланарного

розташування електродів для дослідження електрохімічних

систем у хімотології і показав його переваги та перспективи.

Під керівництвом ученого розроблений електрохімічний

прилад для вимірювання швидкості корозії металів під плівками

мастильних матеріалів, який був впроваджений більш ніж на 50

підприємствах СРСР. Завдяки використанню методу елект<

рохімічного вимірювання було створено нові оливорозчинні і

леткі інгібітори корозії, консерваційні оливи, мастила, мастиль<

но<холодильні технологічні засоби тощо.

В останні роки життя В. О. Кузнецов розвивав фундаменталь<

ні основи електрохімії. Він встановив, що рідина, яка не має елект<

ронної провідності, незалежно від її іонної електропровідності,

утворює з металом мембранну систему, яка в реакціях перене<

сення електрона функціонує як відомий гіпотетичний пристрій

Вант<Гоффа. Сформульовані вченим ознаки мембранного меха<

нізму перенесення електрона дали можливість глибше розуміти

процеси, що відбуваються під час корозії металів у діелектрично<

му середовищі, та процеси гідрування на каталізаторах.

Володимир Кузнецов — автор і співавтор 90 наукових праць,

трьох винаходів.

Помер 25 жовтня 1985 р.

Народився 27 грудня 1931 р. у с. Бірки Любомльського

району на Волині.

У 1955 р. закінчив ЛПІ за фахом «Економіка та організація

нафтової і газової промисловості».

За направленням інституту Іван Кузьмик розпочав трудову

діяльність в об’єднанні «Татнефть», де працював інженером,

керівником групи, начальником відділу праці та заробітної пла<

ти нормативно<дослідної станції НГВУ «Алькеевнефть».

Протягом 1965–1967 рр. Іван Петрович очолював відділ орга<

нізації праці та заробітної плати об’єднання «Чернігівнафтогаз»

(м. Прилуки).

У 1967 р. був переведений на посаду начальника організо<

ваної в об’єднанні «Укргазпром» нормативно<дослідної станції

у м. Києві. За короткий термін він започаткував новий вид діяль<

ності — розробка нормативів трудових і матеріальних витрат,

аналізу економічної діяльності. Вони ефективно використовува<

лися під час складання кошторисів на буріння свердловин,

у процесі промислової підготовки газу, проведення ремонту

газоперекачувальних агрегатів тощо.

Впроваджені на підприємствах нормативи, ефективні форми

колективної та індивідуальної організації праці були удостоєні сріб<

ної і бронзової медалей ВДНГ СРСР. Упродовж 1987–1997 рр.

Іван Кузьмик обіймав посаду начальника управління організації

праці, заробітної плати та акціонування АТ «Укргазпром». За його

активною участю запроваджували нові економічні та соціальні

принципи господарської діяльності. Проведене оцінювання май<

на газового комплексу, на базі державного об’єднання створено

акціонерне товариство з корпоративною формою управління,

внесені зміни до структури АТ «Укргазпром». Відбулися важливі

зміни і в тарифікації працівників товариства: замість тарифних

ставок введено коефіцієнти співвідношень в оплаті, розроблено

систему гарантій, компенсацій і пільг для працівників із врахуван<

ням їх сімейного стану, забезпечено належний рівень медичного

обслуговування й оздоровлення для них і їх сімей. У складних

економічних умовах був забезпечений гідний соціальний захист

робітників. Всі заходи були враховані у колективній угоді і впро<

ваджені на підприємствах.

У 1995 р. І. П. Кузьмик ініціював програми покращення

захисту працівників при їх виході на пенсію, а також благодійної

допомоги пенсіонерам, які не працюють. Для цього було створе<

но благодійний фонд «Блакитна магістраль», який з 1998 р. на<

дає щомісячну допомогу пенсіонерам. Протягом 1997–2002 рр.

Іван Кузьмик очолював Раду профспілки працівників АТ «Укр<

газпром», пізніше — УМГ «Київтрансгаз», та водночас був голо<

вою благодійного фонду «Блакитна магістраль».

Він — відмінник газової промисловості, заслужений

працівник газової промисловості. Нагороджений відзнаками

НАК «Нафтогаз Уараїни», ДК «Укртрансгаз».
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