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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 6 травня 1976 р. у м. Яготин Київської області.

У 1998 р. закінчив ІФДТУНГ (спеціальність «Проектування,

спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафто<

сховищ»).

Того ж року розпочав трудову діяльність на посаді маши<

ніста технологічних процесів у Яготинському ЛВУ УМГ «Київ<

трансгаз». Протягом 1999–2002 рр. працював у Боярському

ЛВУМГ, де пройшов шлях від інженера з техніки безпеки до

начальника служби реалізації газотранспортних послуг та

газу. З 2002 р. обіймав посаду заступника начальника Бер<

дичівського ЛВУМГ, а в 2005 р. очолив Лубенське ЛВУМГ.

З 2005 р. Ігор Вікторович працював у апараті ДК «Укр<

трансгаз» НАК «Нафтогаз України» директором із питань

експлуатації та технічної політики, з 2007 р. — директором з

охорони праці, пожежної безпеки та перспективного розвитку,

з 2008 р. — начальником департаменту з експлуатації

магістральних газопроводів і газорозподільних станцій.

З 2010 р. він — головний інженер ДК «Укртранcгаз».

І. В. Лохман бере активну участь у розробці концепцій

підвищення енергоефективності роботи газотранспортної

системи України, зокрема розвитку автоматизованих сис<

тем електрохімзахисту об’єктів ГТС, стратегії продовження

ресурсу і впровадження комплексу технології реновації тру<

бопровідного транспорту України, програм реконструкції та

модернізації ГТС, підготовці низки законопроектів, створен<

ні нормативних документів, зокрема галузевих будівельних

норм у сфері ремонтних технологій. За його участю розроб<

лено низку прогресивних технологій світового рівня з ре<

монту газопроводів, спрямованих на підвищення надійності

поставок газу. Вони захищені великою кількістю патентів

України на винаходи і корисні моделі. Особливістю нових

методів ремонту лінійної частини магістральних газопрово<

дів є можливість їх застосовування без зупинки та випуску

газу в атмосферу.

Має 12 опублікованих наукових праць, присвячених

проблемам трубопровідного транспорту, серед яких: впро<

вадження системи управління цілісністю магістральних

газопроводів; оцінка залишкового ресурсу магістрального

газопроводу, ушкодженого стрес<корозією; діагностика

трубопроводів.

Ігор Лохман був учасником багатьох міжнародних конг<

ресів, конференцій і семінарів із газової тематики, долучався

до організації та роботи міжнародних зустрічей і переговорів

з представниками низки світових газових компаній.

Нагороджений грамотами Мінпаливенерго України,

НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз».

Лохман 
Ігор Вікторович

Інженер, фахівець 
у галузі транспортування 
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Народився 5 лютого 1940 р. у м. Харків.

Протягом 1957–1962 рр. навчався на геологічному факуль<

теті Харківського державного університету (спеціальність

«Геологічна зйомка і пошуки родовищ корисних копалин»).

З 1962 до 1991 р. О. Ю. Лукін працював у Чернігівському

відділенні УкрНДГРІ, де пройшов шлях від техніка<геолога до

завідувача лабораторії літології, відділу геологічних досліджень.

У 1991 р. перейшов в Інститут геологічних наук НАН України. Тут

очолював лабораторію проблем нафтогазоносності великих

глибин, відділ нафтогазоносних та рудоносних формацій, відділ

геології нафти і газу. З 2003 р. він — директор Чернігівського

відділення Українського державного геологорозвідувального

інституту, головний науковий співробітник Інституту геологічних

наук НАН України.

Науковець брав участь у відкритті нових нафтогазоносних

комплексів, зон нафтогазонакопичення, вивченні Юрубченсько<

го, Куюмбинського та інших родовищ Східного Сибіру, родовищ

Білий Тигр і Дракон у В’єтнамі, а також обґрунтуванні перспек<

тив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів ДДЗ (є

співавтором атласу «Геологія та нафтогазоносність Дніпровсь<

ко<Донецької западини») й інших регіонів, рифогенно<карбо<

натних комплексів, неантиклінальних і комбінованих пасток;

розробив нові напрямки пошуково<розвідувальних робіт, зап<

ровадив більше 100 рекомендацій із проведення геофізичних

досліджень та буріння на перспективних структурах. Основні

наукові розробки — геосинергетична концепція нафтидогенезу

та літогеодинамічний аналіз нафтогазоносних басейнів (новий

науковий напрям, що поєднує підходи літології, геодинаміки,

нафтогазової геології і геохімії). Є засновником школи нафтога<

зової літології.

Останнім часом Олександр Юхимович приділяє велику ува<

гу оцінці вуглеводневого потенціалу надр України й обґрунтуван<

ню головних шляхів його освоєння, зокрема й нетрадиційних

джерел природних вуглеводнів.

О. Ю. Лукін — автор 335 наукових праць, серед яких 14 моно<

графій, понад 320 статей, два винаходи.

Був учасником конференцій, симпозіумів і конгресів, які про<

ходили у Росії, Азербайджані, Білорусі, Великобританії, Австрії,

Польщі, Туреччині, Італії, Норвегії, Німеччині, В’єтнамі, Литві.

Він — експерт Вищої атестаційної комісії України (в галузі

наук про Землю), Комітету із державних премій України у

галузі науки і техніки, член президії Української нафтогазової

академії, редколегії «Геологічного журналу» та інших фахових

видань.

Нагороджений Державною премією України в галузі науки і

техніки, почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Вер<

ховної Ради України, премією ім. В. I. Вернадського НАН України,

медаллю ім. Л. І. Лутугіна.
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