Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 1 вересня 1946 р. у станиці Воскресенська Крас<
нодарського краю (Росія).
У 1972 р. закінчив факультет автоматизації та економіки
ІФІНГу. Того ж року був прийнятий на посаду інженера<електри<
ка в Надвірнянську оперативно<виробничу службу з видобутку
газу Івано<Франківського управління з видобутку і транспорту<
вання газу. Тут він пройшов шлях інженера, старшого інженера,
начальника відділу з електрохімзахисту магістральних газопро<
водів від корозії.
У 1984 р. О. А. Лавриненко був призначений на посаду го<
ловного енергетика ВО «Прикарпаттрансгаз». Протягом 1986–
2007 рр. працював заступником генерального директора цього
об’єднання (сьогодні — УМГ «Прикарпаттрансгаз»).
З 1973 р. Олександр Андрійович брав участь у монтажі, на<
лагодженні, введені в експлуатацію обладнання компресорних
станцій та лінійної частини газопроводів Долина–Ужгород–
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Народився 14 листопада 1939 р. у м. Харків.
У 1962 р. закінчив геологічний факультет ХДУ ім. О. М. Горь<
кого, а в 1974 р. — аспірантуру при ВНДІгазі. Захистив канди<
датську дисертацію.
У 1962 р. А. А. Лагутін почав працювати в УкрНДІгазі. Тут прой<
шов шлях від старшого лаборанта до завідувача відділу. Нап<
рикінці 70<х рр. XX ст. він сформував напрямок підрахунку запасів
газу для прискореного введення в експлуатацію свердловин,
покладів і нових родовищ України. Протягом 1980–2010 рр. очо<
лював відділ досліджень гірських порід та підрахунку запасів газу,
з яким на ЦКЗ Мінгазпрому СРСР, а потім в ДКЗ України було за<
хищено запаси газу більше 50 родовищ, зокрема Ланнівсько<
го, Дружелюбівського, Богатойського, Юліївського. В цей
період він обґрунтував та захистив на нарадах у ЦКЗ Мінгазпро<
му СРСР і НАК «Нафтогаз України» щорічні прирости запасів
газу Укргазпрому та ДК «Укргазвидобування». Загалом приро<
щено 340 млрд м3 газу.
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Держкордон (ІІ нитка), «Союз», Уренгой–Помари–Ужгород,
«Прогрес», газопроводу<відгалуження до Угорщини.
У 1978–1979 рр. перебував у закордонному відрядженні
у Франції, де працював інженером<приймальником обладнання
для установки з підготовки природного газу, яка згодом була
змонтована на КС Долина.
Долучався до розробки та підписання українсько<угорських
контрактів зі зберігання газу для Угорщини в Богородчанському
підземному сховищі газу, а також контрактів із підтримання підви<
щеного тиску природного газу на кордоні Україна–Угорщина.
Олександр Лавриненко — учасник двох міжнародних сим<
позіумів із питань транспортування, зберігання та купівлі<про<
дажу природного газу, які відбулися в Угорщині — у м. Тихонь та
м. Будапешт.
Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Олексадр Андрі<
йович продовжує брати активну участь у житті колективу управ<
ління, сприяє зміцненню ділових стосунків із газовою компанією
«MOL» (Угорщина).
О. А. Лавриненко упродовж тривалого часу є незмінним капі<
таном команди плотарів, організатором подорожей на плотах
по р. Дністер.
За внесок у розвиток галузі та професіоналізм йому присво<
єні звання «Заслужений працівник АТ «Укргазпром» і «Почесний
працівник АТ «Укргазпром». Він також нагороджений Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, почесною відзнакою
НАК «Нафтогаз України» ІІ ст., відзнакою ДК «Укртрансгаз».
За багаторічну організаторську та оперативну діяльність із за<
безпечення надійного транзиту природного газу в Угорщину
удостоєний вищої нагороди нафтогазової галузі цієї країни —
Золотої медалі.

Як науковий керівник і автор проектів пошуків, для створення
ресурсної бази газової промисловості Анатолій Лагутін упродовж
1999–2008 рр. брав участь у відкритті семи нових родовищ
ДДЗ — Кобзівського, Ульянівського, Євгеніївського, Недільного,
Веселогорівського, Копилівського і нафтового Підлісківського.
Кобзівське ГКР — поки єдине велике родовище, відкрите в роки
незалежності України (загальні запаси газу — 43 млрд м3) і захи<
щене А. А. Лагутіним у ДКЗ. Зараз тут видобуто близько 8 млрд м3
газу (річний видобуток — 1,3 млрд м3). Його відкриття, розвідка,
розбурювання та успішна розробка є результатом наукових
досліджень УкрНДІгазу, праці співробітників ГПУ «Шебелинка<
газвидобування», ДК «Укргазвидобування», БУ «Укрбургаз»,
НАК «Нафтогаз України» та геофізиків СУГРЕ і ЗАТ «Укрнафта<
газгеофізика».
У 2000 р. він запропонував геологічні об’єкти для горизон<
тального буріння на нафтові поклади Яблунівського НГКР, що
було вперше реалізовано в 2005 р. рекомендованою св. 152,
дебіт нафти на якій становив 100 м3 на добу.
З 2010 р. Анатолій Лагутін — старший науковий співробітник
відділу дослідження гірських порід та ПЗГ УкрНДІгазу.
Як експерт Мінгазпрому СРСР, входив до складу робочої
комісії країн<членів РЕВ. Брав участь у міжнародних кон<
ференціях. Зараз є членом секції природних ресурсів
ПСНЦ НАН України.
Він — автор та співавтор близько 100 статей і двох моно<
графій, присвячених пошукам, розвідці родовищ та виявленню
нових покладів, розвитку колекторів і покришок у ДДЗ та Криму.
Нагороджений почесними відзнаками НАК «Нафтогаз
України» І–ІІІ ст., медалями ім. Л. І. Лутугіна і В. І. Лучицького. Він —
почесний працівник ДК «Укргазвидобування», почесний
розвідник надр.

