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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 26 листопада 1948 р. у м. Ківерці на Волині.

У 1966 р. вступив на геологорозвідувальний факультет Івано>

Франківської філії Львівського політехнічного інституту, а в 1971 р.

закінчив вже Івано>Франківський інститут нафти і газу

(спеціальність «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ

корисних копалин»).

В інституті «УкрНДІгаз» Ілля Михайлович пройшов шлях від

інженера до директора установи (1996–2000). Потім працював

заступником директора з наукової роботи.

У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1998 р. — докторську

дисертацію.

Протягом 2007–2009 pp. обіймав посаду директора ново>

створеного Інституту транспорту газу ДК «Укртрансгаз». У 2009 р.

І. М. Фик став професором Національного технічного універси>

тету «Харківський політехнічний інститут», де в 2010 р. для підго>

товки спеціалістів із видобування нафти і газу створив кафедру

видобування нафти, газу та конденсату. Ілля Михайлович —

старший науковий співробітник із розробки нафтогазових

родовищ, завідувач кафедри геології та професор Харківського

національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Основними напрямами його діяльності є: підготовка сировин>

ної бази, транспортування й підземне зберігання газу, проектно>

кошторисна документація для будівництва, інноваційної рекон>

струкції об’єктів нафтогазовидобувної промисловості. Серед

головних досягнень науковця — підрахунки запасів газу, ство>

рення петрофізичної моделі залишкової газонасиченості пласта

і систем розробки газоконденсатних родовищ України; розроб>

лення нових систем підвищення газокондесатовилучення вугле>

воднів із пласта, перепуску газу, ступінчатого сайклінг>процесу.

І. М. Фик — керівник і співавтор багатьох проектів розробки

газових та газоконденсатних родовищ України, зокрема Ново>

троїцького, Котелевського, Тимофіївського, Куличихінського,

запроектованих у режимах сайклінг>процесу; керівник і автор

проектів розробки родовищ із важковидобувними запасами,

наприклад зі збільшення видобутку газу та конденсату із Шебе>

линського і Хрестищенської групи родовищ. З 2011 р. Ілля Ми>

хайлович за сумісництвом очолює прикладні наукові роботи в

TOB «Карпатигаз». Його діяльність спрямована на нарощення

власного видобутку газу та конденсату з українських родовищ.

У науковому доробку вченого є 350 праць, зокрема моно>

графії, статті, авторські свідоцтва, патенти.

І. М. Фик займається громадською діяльністю: був ученим

секретарем УкрНДІгазу, є віце>президентом УНГА, членом

Центральної комісії з розробки нафтових та газових родовищ

Міністерства палива й енергетики України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Нагороджений грамотою Мінпаливенерго, має інші галузеві

відзнаки.
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професор УНГА, фахівець у
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Народився 1 жовтня 1939 р. у м. Полтава.

У 1959 р. закінчив Дрогобицький нафтовий технікум (спеці>

альність «Буріння нафтових та газових свердловин») і був напра>

влений на Крайню Північ, де працював помічником бурильника,

бурильником у тресті «Печоранефтегазразведка».

У 1971 р. закінчив вечірнє відділення ІФІНГу (опанував фах

«Буріння нафтових та газових свердловин» і отримав кваліфі>

кацію гірничого інженера).

Протягом 1964–1973 рр. В. Г. Филь був бурильником, стар>

шим інженером, начальником зміни ЦІТС: спочатку у Болехів>

ській конторі буріння, а з 1970 р. — у Долинському УБР. З 1973

до 1984 р. обіймав посаду начальника ЦІТС на підприємствах,

які проводили буріння на родовищах Дніпровсько>Донецької за>

падини, з 1978 р. — головного інженера Хрестищенського УБР,

яке діяло на Хрестищенському, Розпашнівському, Кегичівському

ГКР та Пролетарському ПСГ. Серед найбільших нафтових і

газових родовищ, у відкритті яких брав участь, — Танявське

(на Прикарпатті), Кобзівське та Ульянівське (в Дніпровсько>

Донецькій западині).

Упродовж 1984–1990 рр. Володимир Григорович був

головним інженером Красноградського УБР, яке проводило

роботи на Уренгойському газовому родовищі (Західний

Сибір), а протягом 1990–2002 рр. — головним інженером

БУ «Укрбургаз».

З 2002 до 2006 р. очолював новостворений відділ віднов>

лення свердловин та інтенсифікації видобутку вуглеводнів, був

радником при апараті управління БУ «Укрбургаз». За його

участю в цій установі було відкрито нове відділення — випро>

бування, відновлення свердловин та інтенсифікації видобутку

вуглеводнів, працівники якого за нетривалий період опанува>

ли технології гідравлічного розриву пластів і колтюбінгові тех>

нології відновлення свердловин та інтенсифікації видобутку

вуглеводнів.

Нині він — радник при апараті управління БУ «Укрбургаз»

(на громадських засадах).

В. Г. Филь завжди приділяв велику увагу раціоналізаторській

і винахідницькій діяльності, а також підвищенню фахового рівня

інженерів підприємства. В 1988 р. був визнаний кращим

раціоналізатором Міністерства газової промисловості.

Має понад 30 авторських свідоцтв та патентів на винаходи,

11 з яких були запроваджені у виробництво. Найбільш ефектив>

ний винахід — «Спосіб цементування експлуатаційних колон

газових свердловин», реалізація якого дала великий економіч>

ний ефект.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., медалями

ВДНГ СРСР, «За трудову доблесть» та ін. Володимир Григоро>

вич — відмінник газової промисловості, заслужений працівник

АТ «Укргазпром», ветеран праці ДК «Укргазвидобування».
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