Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Римчук
Данило Васильович
Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець
із ліквідації нафтогазових
фонтанів, управлінець
Народився 12 березня 1950 р. у с. Олеша Тлумацького району
Івано>Франківської області.
У 1972 р. закінчив ІФІНГ (спеціальність «Машини та облад>
нання нафтових і газових промислів») та почав працювати на
підприємствах Міністерства геології Узбекської РСР.
З 1978 р. — в Українській воєнізованій частині з попереджен>
ня виникнення та ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів
Міністерства газової промисловості (з 1987 р. — головний інже>
нер), а з 2004 р. — перший заступник генерального директора —
головний інженер ДП «Воєнізована аварійно>рятувальна (газо>
рятувальна) служба «ЛІКВО» нафтогазової промисловості»
НАК «Нафтогаз України». Данило Римчук брав участь у ліквідації
близько 50 відкритих газових і нафтових фонтанів на свердлови>
нах України та за її межами. За роки незалежності України керу>
вав роботами з ліквідації фонтанів у Туркменії й Узбекистані.
У 2002 р. у НТУ «Харківський політехнічний інститут» за>
хистив кандидатську дисертацію «Підвищення зносостійкості

Розгонюк
Василь Васильович
Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець
у сфері транспортування газу,
управлінець
Народився 1 січня 1952 р. у м. Бережани на Тернопільщині.
У 1973 р. закінчив Івано>Франківський інститут нафти і газу.
Трудову діяльність розпочав мотористом бурових устано>
вок, працював механіком, старшим механіком Преображенсь>
кої партії Ленської нафторозвідувальної експедиції Східно>
Сибірського геологічного управління Мінгеології РРФСР, а
впродовж 1975–1977 рр. — головним механіком Преображен>
ської нафторозвідувальної експедиції.
Повернувшись в Україну, Василь Васильович став інжене>
ром, потім старшим інженером, начальником Богородчанської
газокомпресорної станції УМГ «Прикарпаттрансгаз». У 1985 р. його
призначили начальником Богородчанського лінійно>виробни>
чого управління магістральних газопроводів, а в 1992 р. — голов>
ним інженером УМГ «Прикарпаттрансгаз».
Брав активну участь у будівництві ділянок магістральних
газопроводів «Союз», Уренгой–Помари–Ужгород, «Прогрес»,
Ананьїв–Чернівці–Богородчани; долучався до модернізації
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деталей фонтанної арматури шляхом нанесення зміцнюваль>
них покриттів детонаційно>газовим методом».
Зараз Данило Васильович керує розробкою спеціального
обладнання для попередження і ліквідації газопроявів та фон>
танів, запірного гирлового обладнання для нафтових і газових
свердловин, опікується нормативними документами, які регла>
ментують фонтанну та газову безпеку. Серед розробок, впро>
ваджених у виробництво, — «Спосіб та обладнання для лікві>
дації відкритого фонтану зі встановленням противикидного
обладнання на дні моря», «Фланець колонний роз’ємний на
експлуатаційну колону» тощо. Основні напрями його наукової
та виробничої діяльності: розроблення та запровадження ме>
тодів і обладнання для ліквідування відкритих газових та наф>
тових фонтанів, зокрема й на морському шельфі; організація
виробництва на заводах України нового гирлового обладнан>
ня (колонних головок, фонтанних арматур, засувок, превен>
торів) із використанням новітніх технічних рішень; розробка та
впровадження ресурсоощадних технологій проведення ре>
монтно>відновлювальних робіт у свердловинах і на газопро>
водах; профілактика виникнення газонафтоводопроявів та
відкритих фонтанів під час буріння й експлуатації свердловин.
Д. В. Римчук — автор більше 250 наукових праць, моно>
графій та винаходів, співавтор монографій «Попередження ви>
никнення і безпечна ліквідація відкритих газових фонтанів»,
«Обладнання та інструмент для попередження і ліквідації фон>
танів», праці «Фонтанна безпека. Запитання, відповіді». Данило
Васильович — доцент НТУ «ХПІ».
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст., медаллю «За від>
вагу на пожежі», почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України»
І–ІІІ ст., почесною відзнакою МНС України. Відмінник Міністерства
газової промисловості.

Богородчанської установки підготовки газу, спорудження низки
газопроводів>відгалужень для газифікації населених пунктів Івано>
Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.
У 1993 р. В. В. Розгонюк став головним інженером ВО «Укр>
газпром», а протягом 1994–1998 рр. був заступником, першим
заступником голови правління АТ «Укргазпром». Після ліквідації
товариства він обійняв посаду заступника голови правління
НАК «Нафтогаз України», долучався до будівництва газопроводів
Торжок–Долина, Джанкой–Феодосія–Керч. Був учасником ХХІ
і ХХІІ Світових газових конгресів, організатором розробки та
виконання програм телеуправління магістральними газопро>
водами, створення системи сучасного обліку газу, реконструкції
магістральних газопроводів і компресорних станцій, брав участь
у програмі «Геоінформаційна система паспортизації магістраль>
них газопроводів», спорудженні сучасної газовимірювальної
станції Гребеники та Метрологічного центру в м. Боярка.
Упродовж 2003–2011 рр. Василь Розгонюк був директором
представництва ТОВ «Газпромекспорт» в Україні.
Він опікувався співпрацею з компаніями «E. ON Ruhrgas»,
«Gaz de France», «TransCanada», брав участь у діяльності Робо>
чої групи з газу ЄЕК ООН, у міжнародних форумах.
У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Удоскона>
лення методів діагностики технічного стану та способів ремонту
магістральних газопроводів». Є автором і співавтором 70 опуб>
лікованих наукових праць, зокрема 11 патентів і семи моно>
графій, серед яких «Експлуатація та оцінка технічного стану
магістральних газопроводів», «Трубопровідний транспорт
природного газу».
В. В. Розгонюк — академік Міжнародної інженерної академії
(м. Москва). Нагороджений орденами «Знак Пошани» і «За зас>
луги» ІІІ ст., галузевими відзнаками.

