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Професіонали галузі

Народився 6 червня 1932 р у с. Коргині Томашівського

району на Холмщині (нині — Польща).

У 1954 р. закінчив Львівський житлово>комунальний техні>

кум, де опанував кваліфікацію техніка газового господарства.

У 1971 р. завершив навчання на теплотехнічному факультеті

Львівського політехнічного інституту.

Того ж року розпочав трудову діяльність майстром дільниці

Шевченківської служби тресту «Львівгаз». До 1970 р. пройшов

шлях старшого майстра, інженера та начальника цієї служби.

Протягом 1970–1994 рр. Є. І. П’ятничко обіймав посаду го>

ловного інженера тресту «Львівгаз».

Євгеній Іванович працював у роки становлення цього тресту,

доклав багато зусиль для розвитку газифікації Львівщини.

Наявність власних родовищ природного газу та низки прокла>

дених по території області магістральних газопроводів сприяла

активній газифікації краю. Під керівництвом Є. І. П’ятничка про>

водилося інтенсивне будівництво розподільних газопроводів

для газопостачання міст і сіл Львівської області, зокрема й

гірських населених пунктів. Працівники галузі кожного року про>

кладали понад 200 км розподільних газопроводів, газифікували

більше 12 тис. квартир (будинків).

Він брав безпосередню участь у підвищенні рівня безпечно>

го використання газу в побуті, заміні старих чавунних газопро>

водів сталевими, ліквідації підвальних розгалужень газопро>

водів у житлових будинках та підвальних котельнях. За період

його роботи істотно зменшилася кількість нещасних випадків

як на виробництві, так і в побуті. Євгеній Іванович опікувався

захистом підземних газопроводів від електрохімічної корозії,

розробкою відповідних нормативних документів. Долучався

до оптимізації схем газопостачання населених пунктів

Львівської області.

Євгеній П’ятничко приділяв велику увагу раціоналіза>

торській та винахідницькій діяльності. Щорічно за його участю

розроблялися та впроваджувалися у виробництво інновації, які

забезпечували економію людських ресурсів і державних

коштів. Серед них такі, як установка для перевірки та ремонту

промислових лічильників газу. Макет цього пристрою був пред>

ставлений на ВДНГ у Москві, а Євгеній Іванович, як один із його

розробників, — нагороджений срібною медаллю. 

За успішну виробничу діяльність та активну участь у громад>

ському житті він був удостоєний ордена Дружби народів, юві>

лейної медалі «За доблесну працю», медалі «Ветеран праці» та

інших відзнак.

Помер 8 січня 2013 р.

П’ятничко
Євгеній Іванович

Інженер, фахівець із газифікації
та газопостачання, управлінець

Народився 6 травня 1936 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетров>

ської області.

У 1958 р. закінчив КПІ (спеціальність «Турбінобудування»).

Трудову діяльність Олександр Іванович розпочав того ж

року в Інституті газу АН УРСР. Спочатку працював інженером>

дослідником, згодом став головним інженером відділу (1963–

1973). Протягом 1973–1977 рр. обіймав посаду начальника конс>

трукторського бюро, з 1977 до 1984 р. — старшого наукового

співробітника, упродовж 1984–1986 рр. — завідувача відділу.

З 1986 р. він — заступник директора інституту з наукової роботи.

У 1973 р. у ВНДІгазі (м. Москва) О. І. П’ятничко захистив

кандидатську дисертацію, присвячену переробці вуглеводнів у

неадіабатичних процесах ректифікації.

Наукова діяльність вченого спрямована на дослідження тер>

модинамічної досконалості процесів та обладнання підготовки і

переробки вуглеводневих газів, виробництво та використання

газомоторних палив на транспорті і в енергетичних установках.

Під його керівництвом розроблені, захищені свідоцтвами та па>

тентами на винахід і реалізовані в промисловості такі інноваційні

проекти, як: технологія осушування природного газу в надпо>

тужних горизонтальних абсорберах (КС «Київська» Шебелинка,

ПГС КС Більче>Волиця, Богородчани); автономні електрогене>

рувальні установки потужністю від 100 до 800 кВт на морських

нафтовидобувних платформах (ДНКА (Азербайджан), СП «Вьет>

совпетро» (В’єтнам), ДАТ «Чорноморнафтогаз»); виробництво

пропеленту з пропанбутанової фракції для аерозольних упа>

ковок компанії «Johnson&Johnson» (Яблунівській ГПЗ); утилі>

зація біогазу і виготовлення біометану з побутових відходів для

генерації електричної енергії (полігон № 5, с. Підгірці Київсь>

кої області, м. Білоксі штату Алабама, США); виробництво

скрапленого природного газу з використанням перепаду тиску

на ГРС (авіаційне КБ ім. Н. Д. Кузнецова); теоретичні засади

процесу регазифікації зрідженого природного газу з виробни>

цтвом, наприклад, електроенергії за турбодетандерним сило>

вим циклом з ефективністю до 80%.

Сьогодні у сфері наукових інтересів Олександра Івановича —

виробництво і використання інноваційних технологій у галузі аль>

тернативних палив різного походження. Видав більше 200 науко>

вих праць, присвячених створенню термодинамічно досконалих

процесів і обладнання для переробки вуглеводнів у цільові фрак>

ції. Результати його досліджень застосовуються у газовій, нафто>

добувній, енергетичній галузях України та за кордоном.

О. І. П’ятничко — провідний науковий співробітник Інститу>

ту газу НАН України, лауреат Державної премії України в галузі

науки та техніки, іменних премій НАН України, заслужений діяч

науки і техніки України, переможець конкурсів «Лідер паливно>

енергетичного комплексу». Нагороджений орденом «За зас>

луги» ІІІ ст.

П’ятничко
Олександр Іванович

Кандидат технічних наук,
фахівець у галузі використання

газу, управлінець




