Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 2 вересня 1936 р. у с. Красний Колос Поломсько>
го району Кіровської області (Росія). Трудовий шлях Ю. С. Сичов
розпочав у 1954 р. токарем на Львівському заводі п/с № 49. Після
служби в армії продовжив працювати на цьому підприємстві.
У 1964 р. здобув вищу освіту у ЛПІ (спеціальність «Машини і
обладнання нафтових та газових промислів») та був направле>
ний на роботу в Івано>Франківську філію ЛПІ на кафедру нафто>
вого обладнання, де працював асистентом, а потім старшим
викладачем.
У 1968 р. вступив в аспірантуру при МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губ>
кіна, в 1972 р. захистив кандидатську дисертацію.
Протягом 1972–1977 рр. був старшим викладачем, водно>
час з 1976 р. — доцентом кафедри нафтового обладнання
ІФІНГу. У 1977 р. Юрій Сергійович почав працювати в Алжирсь>
кому національному інституті нафти, газу і хімії (м. Бумердес), де
пройшов шлях викладача та завідувача кафедри машин і облад>
нання нафтових та газових промислів.
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Народився 12 лютого 1948 р. у м. Мерефа на Харківщині.
У 1967 р. закінчив Харківський радіотехнічний технікум, а в
1975 р. — факультет автоматики та приладобудування ХПІ. З 1969 р.
Володимир Сідак працював механіком, з 1973 р. — інженером
науково>дослідного відділу цього вишу. Через три роки перейшов
на посаду електромеханіка Харківського метрополітену.
У 1978 р. перейшов на роботу до державного підприємства
«Харківгаз», де почав працювати начальником служби Мере>
ф’янського міжрайонного ВУГГ. У 1990 р. переведений на по>
саду головного інженера цього ж управління, а через два роки
призначений головним інженером ДП «Харківгаз». У 1995 р.
В. С. Сідак став першим заступником голови правління — го>
ловним інженером ВАТ «Харківгаз», а в 2001 р. — заступником
голови правління з нової техніки та розвитку.
Під його керівництвом здійснювалася газифікація міст і селищ
регіону, створено низку лабораторій з дослідження якості газу, по>
вірки та ремонту газових лічильників, контролю якості ізоляційних
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З 1986 до 2002 р. Ю. С. Сичов обіймав посаду завідувача
кафедри нафтового обладнання ІФІНГу, водночас протягом
1990–1999 рр. очолював механічний факультет цього вишу.
В 1992 р. йому було присвоєне вчене звання професора.
Юрій Сергійович підготував понад 300 інженерів>механіків
для нафтової і газової промисловості України, країн СНД, Алжиру,
В’єтнаму. Серед предметів, які він читав, — бурове обладнання,
гідромашини і компресори, технологія виготовлення машин та об>
ладнання нафтогазової галузі. Активно займався удосконаленням
навчального процесу: підготував три навчальні посібники («Буро>
ве обладнання» (французькою) для студентів Алжирського націо>
нального інституту нафти, газу і хімії, «Навчально>виробничі майс>
терні», «Технічна діагностика і ремонт сталевих резервуарів»), три
конспекти лекцій, понад 25 методичних розробок для студентів.
Юрій Сичов займався науково>дослідною роботою з проб>
лем підвищення довговічності бурового і нафтогазопромисло>
вого обладнання, виконував держбюджетну тематику МОН Ук>
раїни, а також для підприємств ВАТ «Укрнафта».
Видав більше 80 наукових праць, отримав сім авторських сві>
доцтв на винаходи. Серед головних робіт Ю. С. Сичова — стан>
дарт підприємства ВАТ «Укрнафта» «Системи технічного обслуго>
вування і ремонту технологічного обладнання установок об’єктів
збору, транспорту газу та ГПЗ».
Юрій Сергійович брав участь у міжнародних науково>техніч>
них конференціях «Шляхи підвищення довговічності нафтогазо>
промислового обладнання» (Алжир, 1982) та ROM–2000
«Надійність машин і прогнозування їх ресурсу» (Україна, 2000).
Нагороджений медаллю «Ветеран праці», знаком МОН
України «Відмінник освіти», почесними грамотами Посла
СРСР в Алжирі, МОН України, відзнаками Івано>Франківської
міської й обласної адміністрацій.

покриттів газопроводів, групу з неруйнівних методів контролю га>
зопроводів, професійно>технічний центр із навчання.
У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 2002 р. Володимир Степанович перейшов до ВАТ «Харків>
міськгаз»: працював спочатку першим заступником голови прав>
ління — головним інженером, з 2007 р. — заступником генераль>
ного директора — технічним директором. Під його керівництвом
атестовані лабораторії та створений відділ паспортизації газопро>
водів, який виконує комплексне обстеження, корозійну діагности>
ку, проводить паспортизацію газових мереж та споруд на них.
Протягом 2008–2010 рр. В. С. Сідак обіймав посаду радника
генерального директора — голови технічної ради ТОВ «ГАЗЕКС
Україна». З 2000 р. був доцентом кафедри експлуатації газових і
теплових систем ХНАМГу. З 2010 р. — професор цієї кафедри.
З його ініціативи та під керівництвом уперше в Україні був
реалізований проект із санації газопроводу середнього тиску
методом «релайнінг» у м. Харків, запроваджено інформаційно>
графічну систему, обладнання, прилади і програми з підвищен>
ня ефективності та безпеки газопостачання.
Він є автором двох монографій, шести навчальних посіб>
ників, ДСТУ і десяти патентів на винаходи, понад 60 статей.
Володимир Сідак — член Центрального правління НТТ кому>
нального господарства та побутового обслуговування України,
Української спілки ветеранів Афганістану, голова Харківської
регіональної координаційної ради з впровадження новітніх
технологій та обладнання. Був депутатом Мереф’янської місь>
кої та Харківської обласної рад.
Нагороджений медалями і почесними відзнаками НАК «Наф>
тогаз України», УНГА, ДК «Газ України», Харківської ОДА. Він —
переможець конкурсу Державного комітету ЖКГ України «Лідер
року — 2004» у номінації «Вчений».

