Професіонали галузі

Народився 23 жовтня 1945 р. у с. Погреби Васильківсько>
го району Київської області. Трудову діяльність розпочав у
1962 р. учнем токаря на заводі «Арсенал» (м. Київ).
З 1963 р. В. К. Трушенко працює у газовому господарстві
України. Пройшов шлях слюсаря, старшого майстра газорегуля>
торних станцій виробничо>експлуатаційної контори газових ме>
реж і ГРС м. Києва, поєднуючи роботу з навчанням у Київському
інженерно>будівельному інституті. В 1971 р. отримав диплом ін>
женера за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція».
З 1971 р. Василь Константинович обіймав посаду голов>
ного інженера міжрайонного виробничого управління з
експлуатації газових мереж і ГРП виробничого об’єднання га>
зового господарства «Київгаз». З 1980 р. був головним інже>
нером ВО газового господарства, начальником виробничого
об’єднання, генеральним директором концерну з газопоста>
чання та газифікації, головою правління ВАТ із газопостачання
та газифікації «Київоблгаз». У 2005 р. В. К. Трушенко був обра>
ний головою спостережної ради ВАТ «Київоблгаз». Із 2008 р. є
членом спостережної ради ПАТ «Київоблгаз».
Під керівництвом Василя Константиновича товариство пере>
творилося у сучасне, високорозвинене та багатофункціональне
підприємство. Була проведена структурна реорганізація, у всіх
районах області відкрито філії з експлуатації газового господар>
ства, для яких побудовані адміністративні і виробничі приміщен>
ня, забезпечено комплектацію спеціалізованим автотранспор>
том, створено виробничі підрозділи для будівництва підземних
газових мереж.
Нині ПАТ «Київоблгаз» на території Київської області здійс>
нює розподіл природного газу мережею розподільних газо>
проводів та постачання його безпосередньо споживачам, забез>

Народився 11 січня 1912 р. у м. Геокчай (Азербайджан).
Після закінчення у 1941 р. Азербайджанського індустріаль>
ного інституту працював у системі тресту «Сахалиннефть», а з
1950 р. після навчання в Академії нафтової промисловості — в
апараті Міннафтопрому СРСР.
Протягом 1951–1957 рр. О. Г. Туманов був головним інжене>
ром об’єднання «Укргаз» (м. Львів), якому тоді підпорядковува>
лася практично всі газовидобувні підприємства України.
У 1957 р. він очолив Управління газової та нафтової промис>
ловості Харківського раднаргоспу, головним завданням діяль>
ності якого було облаштування та нарощування обсягів видо>
бутку газу на Шебелинському ГКР.
У 1960 р. Олександра Георгійовича призначили на посаду
начальника Управління нафтової і газової промисловості Укррад>
наргоспу, де він працював до кінця 1965 р. Це був період осво>
єння нових газових родовищ у Прикарпатті та насамперед у
Дніпровсько>Донецькій западині — новому районі видобування
газу та нафти на сході України. Саме тоді сформувався тандем
лідерів української газової промисловості — О. Г. Туманова і
керівника Шебелинського ГПУ В. П. Максимова.
З ініціативи Олександра Георгійовича у 1966 р. у Києві було
створено виробниче управління (пізніше — об’єднання) «Укр>
газпром», яке він очолював до останніх днів свого життя. Під
його керівництвом управління, якому спочатку підпорядковува>
лися газовидобувні підприємства, перетворилося в комплекс>
не господарство газової промисловості, одне з найбільших і
авторитетніших у колишньому СРСР об’єднань, до складу якого
ввійшли також бурові, газотранспортні, будівельні, сервісні
організації, газопереробний завод, науково>дослідний інститут.
Він постійно працював над удосконаленням управління галуззю,
здійснював загальне керівництво підприємствами, приділяв
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печує експлуатацію систем газопостачання, газопроводів і
споруд на них, а також будівництво систем газопостачання,
реалізацію скрапленого газу, зокрема через мережу автога>
зозаправних станцій, установку, ремонт та повірку газових
лічильників усіх типів, побутового газового обладнання.
В. К. Трушенко нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ст.,
«За трудові досягнення» IV ст., почесними відзнаками Міні>
стерства надзвичайних ситуацій України, НАК «Нафтогаз
України» І–ІІІ ст., Профспілки працівників газових господарств
України, грамотами Президії Верховної Ради УРСР, Українсь>
кої газової корпорації «Укргаз», Київської обласної ради, наг>
рудним знаком «Почесний працівник житлово>комунального
господарства» ІІ ст., ювілейною медаллю з нагоди 30>річчя
створення Республіканського об’єднання «Укргаз». Йому
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промис>
ловості України».
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велику увагу підготовці кадрів, перспективам розвитку галузі,
залученню науковців до вирішення її проблем, участі українських
фахівців в освоєнні надр Західного Сибіру. Був ініціатором бу>
дівництва газових свердловин збільшеного діаметру.
За період його керівництва об’єднанням в Україні досягнуто
найвищих рівнів видобутку газу, створено потужну газотранспо>
ртну систему, побудовано перший трансконтинентальний газо>
провід «Союз», мережу підземного зберігання газу, розпочато
будівництво АГНКС нового покоління.
О. Г. Туманов належав до найавторитетніших господарських
керівників України. Він також активно займався громадською
діяльністю: очолював Республіканське НТТ НГП, був головним
редактором журналу «Нафтова і газова промисловість».
Удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці, нагороджений
двома орденами Леніна, орденами Жовтневої революції, Трудо>
вого Червоного Прапора, «Знак Пошани» та багатьма медалями.
Помер 29 листопада 1984 р.
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