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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 1 травня 1950 р. у с. Великі Дедеркали Кремене>

цького району на Тернопільщині. Трудову діяльність Я. С. Марчук

розпочав у 1966 р. слюсарем на базі зрідженого газу тресту

«Союзгаз» (м. Васильків Київської області).

У 1973 р. закінчив ІФІНГ (спеціальність «Технологія та компле>

ксна механізація розробки нафтових і газових родовищ»), працював

машиністом технологічних компресорів, диспетчером, інженером

із ремонту технологічного обладнання, начальником КС у Боярсь>

кому ЛВУМГ ВО «Київтрансгаз». З 1978 до 1983 р. очолював газо>

компресорну службу, впродовж наступних років обіймав посаду

заступника начальника — головного інженера Боярського ЛВУМГ.

У 1986–1988 рр. Ярослав Марчук був начальником вироб>

ничого відділу з експлуатації та будівництва АГНКС, пізніше —

начальником управління з виробництва та забезпечення палив>

ними газами автомобільного транспорту ВО «Київавтогаз».

Протягом 1995–1997 рр. він був генеральним директором

ДП «Київтрансгаз», потім — заступником голови правління

АТ «Укргазпром», у 1998–1999 рр. — генеральним директо>

ром, пізніше — головним інженером ДК «Укртрансгаз».

Упродовж 1999–2006 рр., з невеликою перервою, Ярослав

Семенович очолював філію УМГ «Київтрансгаз». Він вирішував

питання надійного газопостачання майже третини споживачів

України. За його участю були побудовані магістральні газопро>

води Уренгой–Помари–Ужгород, «Прогрес», Тула–Шостка–

Київ, Гребінківська КС, завершена реконструкція Диканської,

Роменської КС, зведені понад 70 газопроводів>відгалужень,

а також проводилася модернізація виробничих потужностей

підприємства. На об’єктах управління було впроваджено сучас>

ні системи агрегатної автоматики, ресурсоощадні технології,

розроблена система достовірного комерційного обліку витрат

природного газу. За участю Ярослава Степановича створена

система АГНКС у семи областях України. 

У 2002–2003 рр. він був заступником голови правління

НАК «Нафтогаз України», в наступні роки знову очолював

ДК «Укртрансгаз». У 2009–2010 рр. обіймав посаду заступника

голови правління НАК «Нафтогаз України», з 2011 р. є головою

об’єднаного профкому УМГ «Київтрансгаз».

Я. С. Марчук — автор восьми рацпропозицій, учасник про>

фільних міжнародних конференцій і симпозіумів, член Націона>

льної газової спілки України, Інженерної академії України, Міжна>

родної академії комп’ютерних наук, голова Київського відділення

благодійного фонду «Блакитна магістраль».

Він — «Лідер ПЕК» в номінації «Керівник підприємства»,

заслужений працівник промисловості України, почесний праців>

ник та відмінник праці АТ «Укргазпром». Нагороджений ордена>

ми «За заслуги» ІІІ, ІІ ст., почесними грамотами Мінпаливенерго,

ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України», бронзовою медаллю

ВДНГ СРСР.
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Народився 7 серпня 1931 р. у с. Кузедеєво Кузедеєвського

району Кемеровської області (Росія). У 1954 р. закінчив ЛПІ. До

1960 р. працював на посадах оператора, начальника установки,

заступника начальника цеху Ново>Уфимського НПЗ.

У 1960 р. А. К. Маскаєв став старшим інженером лабораторії

синтетичних олив УкрНДІпроекту. Протягом 1961–2009 р. прой>

шов шлях старшого наукового співробітника, завідувача лабора>

торії, завідувача відділу, заступника директора інституту з науко>

вої роботи, вченого секретаря Українського галузевого інституту

нафтопереробної та нафтохімічної промисловості (з 1991 р. —

УкрНДІНП «МАСМА»).

У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження

впливу інтенсифікації рідкофазного окиснення твердих парафі>

нових вуглеводнів до кислот на склад і властивості продуктів

окиснення».

Анатолій Ксенофонтович досліджував вплив інтенсифікації

процесу окиснення парафінових вуглеводнів у виробництві СЖК.

З його участю був розроблений процес одержання 12>гідроок>

систеаринової кислоти з рицинової олії і вперше організовано її

дослідно>промислове виробництво, що забезпечило створення

та впровадження серії нових високоякісних мастильних

матеріалів на основі оксистеарату літію.

За участю А. К. Маскаєва та під його керівництвом виконано

великий комплекс науково>дослідних робіт із розробки, вироб>

ництва і застосування паливно>мастильних матеріалів й інших

нафтопродуктів. Він зробив великий внесок у розвиток інституту.

Анатолій Маскаєв — співавтор розробки безкомпресорного

методу окиснення бітумів, який був впроваджений на понад 300

асфальто>будівельних промислових установках, безперервного

процесу гідрування рицинової олії, який застосовують на Дніпро>

дзерджинському хімкомбінаті і Бердянському ДНОЗ, процесу

одержання 12>гідроксистеаринової кислоти — компонента плас>

тичних мастил; рецептур мастильно>холодильних рідин і техноло>

гічних мастил для металообробки, які були впроваджені на Бер>

дянському ДНОЗ, Горьківському та Львівському НПЗ, Дрогобиць>

кому дослідному і Дрогобицькому нафтопереробному заводах.

Створені продукти використовують в багатьох галузях народного

господарства (на ВАТ «АвтоВАЗ», ВАТ «КамАЗ», Куйбишевському

та Ново>Липецькому металургійних заводах, ВАТ «Запоріжсталь»,

Мелітопольському моторному заводі, у компанії «Атоммаш» і ін.).

Учений брав участь у плануванні, координації, контролю за

виконанням НДР, підготовці і атестації кадрів, організації науково>

технічних конференцій тощо.

У науковому доробку А. К. Маскаєва — понад 250 публікацій,

дев’ять книг (монографії, довідники, брошури) та 90 винаходів,

більшість з яких впроваджено у виробництво. Нагороджений ор>

деном «Знак Пошани», низкою почесних грамот і подяк.
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