Професіонали галузі

Народився 18 травня 1955 р. у с. Коршів Коломийського
району Івано<Франківської області.
Протягом 1972–1977 рр. навчався в ІФІНГу, який закінчив із
відзнакою (спеціальність «Спорудження магістральних нафто<
газопроводів, нафтобаз та газосховищ»).
З 1977 до 1979 р. М. П. Андріїшин працював майстром
управління механізації № 22 тресту «Укрнафтогазмонтаж». Брав
участь у будівництві магістральних газопроводів, зокрема газо<
проводу «Союз». Протягом 1979–1989 рр. займався науковою
(пройшов шлях молодшого, старшого наукового співробітника),
а впродовж 1989–1995 рр. — педагогічною діяльністю (був
старшим викладачем, доцентом) в ІФІНГу. З 1983 до 1986 р.
навчався в аспірантурі МІНХ та ГП ім. акад. І. М. Губкіна, де й за<
хистив кандидатську дисертацію.
У сфері наукових інтересів Михайла Андріїшина — підземне
зберігання природного газу, а саме формування об’єму порово<
го простору й активного і буферного газу підземного газосхо<
вища, та транспортування газу магістральними газопроводами
(моделювання режимів сумісної роботи КС і МГ, формування
балансу природного газу в процесі його транспортування).
У 1995 р. почав працювати в АТ «Укргазпром». Обіймав
посади заступника начальника об’єднаного диспетчерського
управління, директора управління із закупівлі та реалізації газу.
Після реорганізації товариства перейшов у ДК «Укртрансгаз»,
де став заступником генерального директора, а в 1999 р. —
заступником директора УМГ «Київтрансгаз». У 2006 р. очолив
УМГ «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз».
Працюючи на цих підприємствах, М. П. Андріїшин поєднував
вирішення виробничих питань із дослідженням проблем обліку
природного газу, причин виникнення розбалансування, іннова<
ційних методів ремонту та підвищення несівної здатності тіла

Народився 19 лютого 1946 р. у м. Косів Івано<Франківської
області. У 1968 р. закінчив Одеський державний університет
ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Хімія»).
Протягом 1971–1972 рр. працював інженером науково<
дослідного сектору ІФІНГу. З 1972 р. — у НДПІ об’єднання «Укр<
нафта»: пройшов шлях старшого інженера, начальника лабора<
торії розкриття пластів (1975–2005), начальника відділу бурових
розчинів і технологічних рідин (2005–2012).
Напрям діяльності Анатолія Миколайовича — фізико<хімія
дисперсних систем, які використовують у нафтогазовидобу<
ванні (бурінні, освоєнні, ремонті, інтенсифікації видобутку).
Свої перші наукові дослідження він виконував під керів<
ництвом к. т. н. У. Л. Скальської та проф. М. М. Круглицького.
Займався виявленням синергетичних ефектів сумішей ПАР,
вивчав застосування неіонних ПАР із гідрофобізуючою дією
для одержання органофільних глин, гідрофільних бурових
промивальних емульсій, полімер<емульсійних рідин гідро<
розриву, активації розчинення полімерних реагентів у водно<
му середовищі.
Анатолій Андрусяк керував створенням нових систем буро<
вих промивальних рідин, зокрема для первинного розкриття
пластів (прямі й інвертні емульсії, системи рідин подвійно<інгібо<
ваних із багатоатомними спиртами, з органоколоїдними доміш<
ками, безглинистих біополімерних, біополімер<емульсійних
тощо), завдяки застосуванню яких було досягнуто значного
економічного ефекту і високих техніко<економічних показників
буріння та дебітів нафти і газу. Під його керівництвом розробле<
но більше десяти нормативних документів із приготування та
застосування бурових промивальних рідин, хімреагентів, техно<
логічних рідин спеціального призначення — для первинного
розкриття пластів, ремонту, інтенсифікації роботи свердловин.

Андріїшин
Михайло Петрович
Кандидат технічних наук,
фахівець у галузі
транспортування газу,
управлінець
труби МГ, а також встановлення щільових і намивних гравійних
фільтрів на ПСГ.
У 2010–2011 рр. він був заступником генерального директора
ТОВ «ІК «Машекспорт» (м. Київ). З 2010 р. за сумісництвом є до<
центом кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного
університету. Читає курси «Компресорні станції магістральних
газопроводів» та «Управління режимами роботи магістральних
газопроводів» для спеціалістів і магістрів. Із 2011 р. обіймає поса<
ду головного інженера — заступника директора з виробничо<
технічних питань українського ДП «Укрхімтрансаміак» (м. Київ).
Михайло Петрович — автор 44 наукових праць, серед яких
три монографії та 22 запатентовані винаходи.
Нагороджений Почесною грамотою Мінпаливенерго України,
грамотами та відзнакою ДК «Укртрансгаз», Київської міськдерж<
адміністрації, почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України»
I–III ст. Йому присвоєно звання «Заслужений працівник промис<
ловості України».

Андрусяк
Анатолій
Миколайович
Хімік<аналітик,
академік УНГА, фахівець
у сфері бурових розчинів
та технологічних рідин
Спільно з Ю. Д. Качмарем і В. В. Цьомком створив та впро<
ваджує на нафтогазовидобувних підприємствах України
полімер<емульсійні і гелеві рідини для потужних гідророзривів
пластів, проводить пошукові роботи з удосконалення технологій
потужних та кислотних гідророзривів.
Має більше 90 публікацій, 17 авторських свідоцтв і патентів, є
автором розділів у монографіях «Нафтогазопромислова геологія»
(В. С. Іванишин), «Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердло<
вину» (Ю. Д. Качмар, В. М. Світлицький, Б. В. Синюк, Р. С. Яремій<
чук), «Використання ПАР у процесах нафтовидобутку» (М. І. Рудий,
В. Д. Михайлюк), «Довідник із нафтогазової справи».
А. М. Андрусяк — голова осередку «Дзвін» НДПІ ПАТ «Укр<
нафта», член правління Івано<Франківського міського товариства
«Просвіта», Клубу української інтелігенції ім. Б. С. Лепкого, Івано<
Франківського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.
Удостоєний звання «Відмінник праці ВАТ «Укрнафта», подяк
УНГА, низки галузевих відзнак.
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