Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Степ’юк
Михайло Дмитрович
Кандидат технічних наук,
фахівець у галузі
транспортування та зберігання
газу, управлінець
Народився 3 березня 1955 р. у с. Летяче Заліщицького ра>
йону Тернопільської області. Упродовж 1973–1978 рр. навчався
на механічному факультеті ІФІНГу, де отримав кваліфікацію інже>
нера>механіка за спеціальністю «Машини та обладнання наф>
тових і газових промислів».
Після закінчення вищого навчального закладу М. Д. Степ’юк роз>
почав трудову діяльність інженером>конструктором Івано>Фран>
ківського проектно>конструкторського технологічного інституту.
З 1983 р. продовжив працювати у газотранспортній галузі
України. Пройшов шлях від машиніста технологічних компресорів
до головного інженера Богородчанського ЛВУМГ (1997–2000).
У 1997–1998 рр. він навчався в університеті «Києво>Моги>
лянська академія», де опанував програму «Мистецтво менедж>
менту та ділової англійської мови для підприємств газової про>
мисловості України» й отримав кваліфікацію менеджера.
У 2000 р. Михайло Дмитрович був переведений в аппарат
УМГ «Прикарпаттрансгаз» на посаду заступника директора з

Стецюк
Сергій Михайлович
Кандидат технічних наук,
фахівець у сфері
транспортування нафти і газу
Народився 21 жовтня 1978 р. у с. Дубляни Млинівського ра>
йону Рівненської області.
У 2001 р. закінчив Івано>Франківський національний тех>
нічний університет нафти і газу за спеціальністю «Проектуван>
ня, спорудження, експлуатація та ремонт газонафтопроводів,
газосховищ і нафтобаз». Того ж року Сергій Михайлович по>
чав працювати в Українському науково>дослідному інституті
природних газів, де обіймав інженерні посади у відділі комп>
лексного проектування. Брав участь у проектах з облашту>
вання газових і нафтових родовищ (Сахалінського газокон>
денсатного родовища, східного блоку нафтових свердловин
Юліївського НГП), з розробки проектно>кошторисної доку>
ментації на будівництво й реконструкцію об’єктів нафтогазо>
вого комплексу.
У 2005 р. С. М. Стецюк був переведений на посаду завіду>
вача відділу науково>технічної інформації УкрНДІгазу (зараз —
відділ інформаційно>технічного забезпечення виконання НД та
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виробництва. Пізніше працював заступником головного інже>
нера з виробництва, а з 2011 р. є головним інженером цього
підприємства.
М. Д. Степ’юк брав участь у введені в експлуатацію компре>
сорних станцій газопроводів Уренгой–Помари–Ужгород і «Прог>
рес» та в будівництві потужної установки підготовки газу продук>
тивністю 235 млн м3 на добу в Богородчанах. Цей об’єкт унікальний
тим, що вперше в історії і практиці абсорбційного методу осушуван>
ня газу були впроваджені абсорбери горизонтального типу. Зва>
жаючи на те, що установка була експериментальною, її начальник
Михайло Степ’юк доклав багато зусиль, щоб запровадити низку
удосконалень та вивести установку на проектну потужність.
Новизна запроваджених технічних рішень була запатентована.
У січні 2009 р. під час припинення подачі газу з Росії він став
одним з організаторів реверсного подавання природного газу із
підземних сховищ, розташованих у західних областях, до Цент>
рального і Східного регіонів України.
Він є співавтором винаходів, автором чотирьох патентів на
винаходи та 14 статей і публікацій у різних виданнях.
У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Удосконален>
ня методів обслуговування обладнання компресорних станцій
для підвищення експлуатаційної надійності» (спеціальність «Тру>
бопровідний транспорт, нафтогазосховища»).
М. Д. Степ’юк — переможець Всеукраїнського конкурсу
«Лідер паливно>енергетичного комплексу — 2006» у номінації
«Природоохоронний проект». Представляв інтереси галузі, зокре>
ма на міжнародних диспетчерських нарадах країн>транзитерів
природного газу, був учасником XХV Міжнародного газового
конгресу, багатьох міжнародних науково>технічних конференцій.
Удостоєний Почесної грамоти Кабміну України, звання
«Відмінник праці АТ «Укргазпром», відзнаки ДК «Укртрансгаз».

ДКР), де під його керівництвом реалізується науково>технічний
та iнформацiйний супровід науково>дослідних, дослідно>конст>
рукторських і проектних робіт. Він також є відповідальним сек>
ретарем збірника наукових праць «Питання розвитку газової
промисловості України», де публікуються основні результати
наукових досліджень та здобутки працівників нафтогазового
комплексу України і зарубіжних країн.
З 2005 до 2008 р. Сергій Михайлович навчався в аспірантурі
при Харківській національній академії міського господарства.
У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив
газорідинної суміші на пропускну здатність промислових та
міжпромислових газопроводів».
У 2007 р. він закінчив Харківський національний економічний
університет (спеціальність «Економіка підприємства»).
Упродовж 2005–2010 рр. С. М. Стецюк займався наукови>
ми дослідженнями з питань підвищення ефективності роботи
промислових та міжпромислових газопроводів, розробив уза>
гальнену інженерну методику гідравлічного розрахунку, яка за>
безпечує можливість швидко і з високою точністю проводити
гідравлічні розрахунки як діючих, так і проектних газопроводів,
з урахуванням двофазності потоку. Методику було реалізовано
в алгоритмах («GazStrum») та впроваджено на газопроводах
ДК «Укргазвидобування».
Сергій Михайлович — доцент кафедри теплогазопостачан>
ня, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресур>
сів Харківського національного університету будівництва й
архітектури. Є автором 22 наукових праць. Брав участь у п’яти
міжнародних конференціях.
За виробничі й наукові досягнення нагороджений Почесною
грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесною грамотою НАН
України, грамотою Харківської ОДА.

