Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Михалевич
Тадей Станіславович
Гірничий інженер,
фахівець у сфері видобування
та транспортування газу
Народився 14 липня 1932 р. у м. Борислав Львівської області.
В 1955 р. закінчив ЛПІ за спеціальністю «Розробка нафтових і
газових родовищ». Розпочав трудову діяльність на посаді опера>
тора з видобування газу Опарського газопромислу.
Протягом 1956–1961 рр. Т. С. Михалевич працював началь>
ником дільниці Опарського промислу, майстром із видобуван>
ня газу Стрийського промислу. В 1961 р. призначений на поса>
ду заступника завідувача Угерського газопромислу, згодом
став заступником завідувача новоствореного Більче>Волиць>
кого газопромислу. Пізніше був старшим інженером та началь>
ником виробничо>диспетчерської служби Стрийського ГПУ.
У 1967 р. Тадей Михалевич переведений на посаду голов>
ного диспетчера управління «Укргазпром».
У той час видобування і транспортування природного газу
забезпечували газопромислові та газотранспортні організації
різного підпорядкування, між якими не було налагоджено від>
повідних взаємозв’язків, що ускладнювало забезпечення

Михалевич
Олег Тадейович
Кандидат технічних наук,
фахівець у сфері
транспортування та зберігання
газу, управлінець
Народився 22 серпня 1967 р. у м. Стрий Львівської області.
У 1992 р. закінчив Івано>Франківський інститут нафти та газу
за спеціальністю «Проектування й експлуатація нафтогазо>
проводів, газосховищ і нафтобаз». У 2010 р. здобув другу вищу
освіту за фахом «Економіка підприємства».
Після закінчення ІФІНГу Олег Тадейович працював інженером
Боярского лінійно>виробничого управління магістральних
газопроводів ВО «Укргазпром». З 1993 до 2004 р. обіймав
різні посади в Об’єднаному диспетчерському управлінні
АТ «Укргазпром» (з 1999 р. — ДК «Укртрансгаз»). Про>
йшов шлях від старшого диспетчера, начальника служби,
заступника начальника до головного інженера ОДУ
(1993–2004).
Протягом 2004–2010 рр. був генеральним директором
ТОВ «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газо>
транспортної системи України» (м. Київ). Зараз працює заступ>
ником головного інженера в ПАТ «Укртрансгаз».
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планових обсягів видобутку та транспортування газу, які
постійно зростали, нормальне газопостачання споживачів,
експортні поставки газу — ці операції здійснювалися виключно
за рахунок ресурсів українського газу.
З ініціативи Тадея Станіславовича для координації дій між
газодобувними, газотранспортними підприємствами та спо>
живачами природного газу в 1968 р. було створено Об’єднане
диспетчерське управління об’єднання «Укргазпром». Протя>
гом 1973–1996 рр. він обіймав посаду начальника, а з 1997 р.
і до виходу на пенсію у 2004 р. працював заступником началь>
ника ОДУ об’єднання «Укргазпром», з 1999 р. — ДК «Укр>
трансгаз».
За період діяльності Т. С. Михалевича на цьому підприєм>
стві були налагоджені ділові партнерські стосунки як з ЦВДУ
АТ «Газпром», так і з диспетчерськими службами європейсь>
ких країн>імпортерів російського газу.
Тадей Станіславович — ініціатор створення інфраструктури
диспетчерської служби, керівник робіт, які забезпечували надій>
не функціонування газотранспортної системи України, організа>
тор координування дій між газодобувними, газотранспортни>
ми підприємствами та споживачами.
За його участю були уведені в експлуатацію магістральні
газопроводи Долина–Ужгород–Державний кордон, Єфре>
мівка–Диканька–Київ, Київ–Західний кордон України, Уренгой–
Помари–Ужгород, Єлець–Кременчук–Кривий Ріг, «Прогрес»,
«Союз» та ін.
Нагороджений грамотою Президії Верховної Ради УРСР,
пам’ятною медаллю «За будівництво магістрального газопрово>
ду «Союз», іншими галузевими відзнаками. Йому присвоєно
звання «Відмінник газової промисловості» і «Почесний праців>
ник газової промисловості».

У 2007 р. в Івано>Франківському національному технічному
університеті нафти і газу захистив дисертацію на тему «Резерви
покращення експлуатаційних параметрів складних газотранс>
портних систем». Ця наукова робота присвячена удосконален>
ню методів керування неусталеними неізотермічними режима>
ми на компресорних станціях і в лінійній частині газопроводу.
О. Т. Михалевич брав участь у створенні багаторівневої ав>
томатизованої системи оперативно>диспетчерського керуван>
ня магістральними газопроводами України, був одним із авторів
комплексів моделювання та оптимізації режимів роботи газотра>
нспортної системи країни. Він долучався до роботи українсько>
російських міжурядових комісій з питань економічної співпраці,
створення програмних документів із модернізації та реконструк>
ції газотранспортної системи України, у складі офіційних деле>
гацій брав участь у розробці та підписанні міжнародних угод що>
до співпраці у газовій сфері між Україною і Росією.
Олег Михалевич — автор та співавтор близько десяти на>
укових статей і публікацій, присвячених питанням розрахунку
режимних параметрів роботи газопроводів, моделюванню та
оптимізації режимів роботи газотранспортних систем і їх ролі
в диспетчерському управлінні технологічними процесами.
Є співавтором п’яти корисних моделей, захищених патента>
ми України.
Був учасником багатьох міжнародних форумів та конферен>
цій, зокрема в спільній між Європейським Союзом і Україною
Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації газотран>
зитної системи України (м. Брюссель, Бельгія), долучався до
діяльності робочих органів Європейської енергетичної хартії та
Європейської економічної комісії ООН.
Нагороджений грамотами НАК «Нафтогаз України» та
ДК «Укртрансгаз».

