Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Сандурський
Богуслав
Флоріонович
Інженер>механік,
фахівець у сфері нафтової
промисловості, управлінець
Народився 2 січня 1930 р. у с. Нова Бубнівка Чорноострівсь>
кого району Хмельницької області.
У 1954 р. закінчив ЛПІ та почав трудову діяльність майстром,
пізніше — старшим інженером>механіком найбільшого у СРСР
нафтопромислу № 1 тресту «Туймазанефть».
У 1958 р. Б. Ф. Сандурський виконував обов’язки головного
механіка об’єднання «Башнефть» (м. Уфа), а в 1959 р. був голов>
ним механіком новоствореного НПУ «Арланнефть» — базового
управління, яке розробляло Арланське нафтове родовище.
З 1966 до 1969 р. перебував у відрядженні в Польщі. Повер>
нувшись, продовжив працювати на посаді головного механіка
НПУ «Арланнефть». Зробив внесок у створення нових агрегатів
типу «СУПР» для підземного й капітального ремонту свердло>
вин, устаткування вантажопідйомних агрегатів для ремонту
нафтопромислового обладнання.
З 1969 р. пройшов шлях від секретаря парткому НПУ, головно>
го інженера до начальника НГВУ «Южарланнефть» (1972–1984).

Саприкін
Сергій Олексійович
Кандидат технічних наук,
академік УНГА, фахівець у галузі
транспортування газу і технічної
діагностики газоперекачуваль>
ного обладнання, управлінець
Народився 11 серпня 1951 р. у м. Красний Лиман Донецької
області.
У 1974 р. почав працювати інженером відділу надійності Все>
союзного науково>дослідного тепловозного інституту (м. Колом>
на Московскої області). Потім був інженером, старшим інжене>
ром відділу надійності і вібраційних випробувань швидкохідних
машин Інституту проблем машинобудування АН УССР.
З 1978 р. Сергій Олексійович працює в УкрНДІгазі: обіймав
посади старшого інженера, молодшого наукового співробітни>
ка, завідувача групи, лабораторії, відділу компресорних станцій
та АГНКС. З 1997 р. — заступник директора з наукової роботи.
Протягом 2007–2008 рр. був директором УкрНДІгазу.
У 1987 р. без відриву від виробництва закінчив аспірантуру
ВНДІгазу (м. Москва), захистив дисертацію за фахом «Машини
й агрегати нафтогазової промисловості».
З 2005 р. він — старший науковий співробітник за фахом
«Машини нафтової і газової промисловості».
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У 1984 р. став заступником генерального директора ВО «Баш>
нефть», а згодом — заступником генерального директора об’єд>
нання по Західному Сибіру. З 1985 р. Б. Ф. Сандурський — ге>
неральний директор ВО «Башнефть». Під його керівництвом
було успішно виконано завдання уряду щодо допомоги Когалим>
ському нафтовому регіону. За три роки обсяги видобутку нафти
у цьому районі зросли з 7 до 22 млн т на рік.
Богуслав Сандурський керував роботами з надання допо>
моги в нарощенні потужностей нафтовидобування в Західному
Сибіру, Казахстані, Південному Ємені, а також впровадженням
прогресивних технологій та устаткування. За його особистою
участю в 1992 р. була пробурена нафтова свердловина з най>
більшою горизонтальною ділянкою стовбура (736 м) у країні.
У 1994 р. переведений у ДП «Роснефть», де став директо>
ром регіонального представництва по республіках Башкортос>
тан, Татарстан, Удмуртія і в Пермській області.
Богуслав Флоріонович займався громадсько>політичною
діяльністю: був депутатом Краснокамської райради (1975–1984),
депутатом ВР Башкирської АРСР (1985–1989), народним депута>
том СРСР (1989–1994). Співпрацював з українськими урядовця>
ми, опікуючись питанням безперебійного постачання в Україну
башкирської нафти.
Богуслав Сандурський — член>кореспондент Інженерної ака>
демії Республіки Башкортостан. Тричі нагороджений орденами Тру>
дового Червоного Прапора, Жовтневої революції, медалями «За
доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». Він —
заслужений працівник нафтової і газової промисловості РФ, заслу>
жений нафтовик Башкирської АРСР та РФ, почесний нафтовик Мін>
нафтопрому СРСР, ветеран праці ВО «Башнефть», ветеран праці
ВО «Башнефть», ветеран Великої Вітчизняної війни. В 2012 р.
йому присвоєно почесне звання «Легенда ВАТ АНК «Башнефть».

С. О. Саприкін — провідний фахівець у сфері надійності та
діагностування енергомеханічного і технологічного обладнан>
ня нафтогазової промисловості. Під його керівництвом та за
безпосередньої участі вперше розроблено і запроваджено
низку технологій, пристроїв, методик, нормативних документів
із неруйнівного контролю, вібраційної та параметричної ді>
агностики газоперекачувальних агрегатів із газотурбінним,
електричним і поршневим приводами, які експлуатуються на
компресорних станціях магістральних газопроводів, підземних
сховищах газу та дотискувальних компресорних станціях, газо>
бензинових і нафтопереробних заводах, а також компресорних
установок автомобільних газонаповнювальних компресорних
станцій. З його ініціативи на базі УкрНДІгазу було створено
Експертно>аналітичний центр технічного діагностування
НАК «Нафтогаз України», який займається технічним діагнос>
туванням газонафтового, енергомеханічного та технологічно>
го обладнання, що експлуатується на об’єктах нафтогазової
промисловості.
Сергій Саприкін опублікував більше 300 наукових праць,
має 67 авторських свідоцтв і патентів України та Росії, є співавто>
ром 11 нормативних документів. Він — академік Інженерної ака>
демії України.
Зробив вагомий внесок в оптимізацію режимів роботи газо>
проводів та реконструкцію компресорних станцій ДК «Укргаз>
видобування» для роботи на знижених тисках на родовищах,
велика частина яких перебуває на завершальній стадії розробки.
За особистий внесок у розвиток нафтової та газової промис>
ловості нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР»,
медаллю «За трудову відзнаку», подякою Прем’єр>міністра
України, срібною та золотою медаллю ім. А. М. Підгорного,
відзнаками НАК «Нафтогаз України» та ДК «Укртрансгаз».

