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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 11 травня 1926 р. у м. Корюківка Чернігівської

області. У 1957 р. закінчив Київський машинобудівний техні>

кум, у 1969 р. — факультет економіки промисловості Київсь>

кого інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка.

Після служби в армії з 1950 р. В. Ф. Шевченко почав пра>

цювати на Київському дослідному заводі порційних автома>

тів, де пройшов шлях від учня токаря до начальника цеху.

З 1969 р. обіймав посаду заступника голови Жовтневого

районного виконавчого комітету м. Київ, а з 1970 р. — голо>

ви Радянського районного виконавчого комітету м. Київ.

З 1973 р. Володимир Федорович очолював Управління газо>

вого господарства м. Київ, яке пізніше було перейменовано

у виробниче об’єднання «Київгаз». За період його керівницт>

ва зусиллями працівників будівельно>монтажного управління

ВО «Київгаз» завершено газифікацію Києва та прилеглих

районів міста.

Для забезпечення безперебійного і безаварійного газо>

постачання споживачів В. Ф. Шевченко приділяв велику увагу

освіті та професійному зростанню фахівців газового госпо>

дарства.

У 1974 р. для розширення матеріальної бази було побу>

довано та введено в експлуатацію приміщення для ава>

рійно>диспетчерської служби, де також розміщено автогос>

подарство, а наступного року — завод із ремонту газового

обладнання.

У 1986 р. для розташування системи АСУ розпочато будів>

ництво адміністративно>лабораторного корпусу, який успіш>

но функціонує й сьогодні. Із проїзної частини міста винесено

десятки кілометрів газопроводів, встановлено системи їх за>

хисту від електрокорозії.

За сумлінну роботу колектив виробничого об’єднання

«Київгаз» неодноразово був нагороджений відзнаками Міні>

стерства житлово>комунального господарства УРСР, а також

керівництва столиці України.

З 1996 р. перебуває на пенсії.

Володимир Федорович був депутатом Жовтневої районної

ради м. Київ (1967–1969), Київської міської ради народних

депутатів (1969–1987). 

Учасник Великої Вітчизняної війни.

Володимир Шевченко удостоєний багатьох державних

нагород і відзнак. Серед них — ордени «Знак Пошани», Віт>

чизняної війни ІІ ст., Богдана Хмельницького ІІІ ст., 15 медалей.

У 1987 р. йому було присвоєно почесне знання «Заслужений

працівник Міністерства житлово>комунального господарства

України».
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Економіст, фахівець у сфері
газопостачання та газифікації,
управлінець

Народився 13 липня 1928 р. у с. Мізяків Калинівського

району Вінницької області.

У 1952 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політех>

нічного інституту (спеціальність «Технологія переробки нафти та

газу»), потім навчався в аспірантурі.

З 1956 до 1978 р. Василь Устинович працював заступни>

ком директора з наукової роботи Бориславської філії Науково>

дослідного інституту хімічної промисловості.

У 1958 р. захистив кандидатську, в 1974 р. — докторську

дисертацію. З 1977 р. — професор.

З 1978 р. викладає у Національному університеті «Львів>

ська політехніка». Був завідувачем кафедри хімічної техно>

логії переробки нафти та газу, з 1994 р. — професор цієї ка>

федри.

В. У. Шевчук заснував наукову школу із вивчення термічно>

го та каталітичного перетворення вуглеводнів і їх похідних. Ра>

зом зі своїми учнями виконав фундаментальні дослідження

термодинамічних та кінетичних закономірностей високотемпе>

ратурних гомогенних реакцій піролізу й окиснення вуглеводнів,

зокрема під час протікання їх в зоні горіння. Учений розробив

теоретичні основи і математичні моделі процесів одержання

ацетилену й етилену з вуглеводневої сировини. 

Під керівництвом Василя Устиновича розроблено та реа>

лізовано у промисловому масштабі (на п’яти хімічних

комбінатах колишнього СРСР) новий багатотоннажний про>

цес одержання ацетилену з природного газу. Винаходи у цій

сфері були запатентовані в Румунії, Великобританії, Німеч>

чині, ліцензію на процес продано Румунії. Створені і захищені

авторськими свідоцтвами та патентами нові процеси отри>

мання багатотоннажних продуктів органічного синтезу —

ароматичних вуглеводнів, алкілфенолів, оксиду пропілену,

ацетальдегіду, фтормономерів, аеросилу, ціанистоводневої

кислоти. Більшість розроблених процесів пройшли випробу>

вання на дослідних установках в галузевих інститутах і про>

мислових підприємствах України.

Під керівництвом В. У. Шевчука захищено 19 кандидатсь>

ких і одна докторська дисертації. Він є автором 300 наукових

праць та 69 винаходів. Василь Устинович — член Наукового

товариства ім. Т. Г. Шевченка. 

Брав активну участь у багатьох наукових конференціях і

форумах з проблем переробки нафти та газу (зокрема в Буха>

ресті, Лондоні, Москві).

За успіхи в науковій роботі вченому присвоєно почесне

звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Нагородже>

ний орденом Жовтневої революції, медаллю «За трудову

доблесть», знаком «Відмінник хімічної промисловості», по>

чесною грамотою Міністерства вищої і спеціальної середньої

освіти УРСР.
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