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Професіонали галузі

Народився 26 листопада 1948 р. у с. Ліски Коломийського

району на Івано<Франківщині.

У 1971 р. закінчив ІФІНГ, у 1983 р. — аспірантуру МІНХ і ГП

ім. акад. І. М. Губкіна. Захистив кандидатську дисертацію.

Трудову діяльність розпочав у 1971 р. на Мубарекському ГПЗ

(Узбекистан). Потім працював заступником начальника Серед<

ньоазіатської, начальником Оренбурзької воєнізованої частини з

попередження виникнення та ліквідації відкритих нафтових і газо<

вих фонтанів, заступником генерального директора ВО «Астра<

ханьгазпром». Із 1987 р. — головний спеціаліст, завідувач лабо<

раторії охорони навколишнього середовища ПівденНДІдіпрогазу

(м. Донецьк), з 1990 р. — заступник директора міжгалузевого

НВО «Екологія, ресурси, технологія» (м. Москва), а з 1992 р. —

генеральний директор такої ж структури, заснованої у Донецьку.

У 1993 р. очолив управління з питань забезпечення природним і

зрідженим газом ДКЗ. Протягом 1995–1999 рр. був заступником

голови та першим заступником голови Державного комітету

України з енергозбереження, а впродовж 1999–2005 рр. —

заступником генерального директора з питань зовнішньоеконо<

мічних зв’язків ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». 

Брав участь у створенні найбільших газових комплексів

СРСР: Мубарекського (Узбекистан), Карачаганакського (Казах<

стан), Оренбурзького, Астраханського, Ново<Уренгойського (Ро<

сія). Організовував роботи зі зменшення техногенного впливу

на навколишнє середовище, ліквідації масштабних аварій у

нафтогазовій галузі (запропонував низку власних авторських

розробок), впровадження енергоощадних технологій. Він роз<

робив концепцію запровадження когенераційних технологій

на ГТС України і Євразії, опрацьовував концепцію самозабез<

печення України енергоресурсами, в якій головна роль нале<

жить відновлюваним джерелам енергії.

Є автором більше 150 наукових праць, зокрема монографії

і 20 патентів. Г. М. Бабієв — співавтор та керівник розробки дер<

жавних програм («Національна енергетична програма України

до 2010 р.», «Нафта і газ України до 2010 р.»), співавтор законів

України в галузі енергозбереження («Про альтернативні види

рідкого та газового палива», «Альтернативні джерела енергії»),

академік Академії будівництва України.

З 2007 р. очолює аналітичну групу з питань альтернативних

та поновлювальних палив і енергії Мінпаливенерго України.

З 2008 р. — генеральний секретар Національної газової спілки

України, з 2012 р. — заступник голови громадської ради Націо<

нальної комісії регулювання в енергетиці України.

Він — почесний працівник газової промисловості, почесний

працівник АТ «Укргазпром», почесний енергетик України. Нагоро<

джений грамотами Кабінету Міністрів України, Мінпаливенерго

України, медалями ВДНГ СРСР, низкою галузевих, державних та

міжнародних відзнак.
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Народився 28 лютого 1940 р. у с. Подільці Самбірського

району Львівської області. У 1954 р. вступив до Дрогобицького

нафтового технікуму, де опанував спеціальність «Експлуатація

нафтових та газових родовищ». Трудову діяльність розпочав у

1958 р. на Шебелинському газовому промислі. Працював

оператором із видобування газу, інженером<диспетчером.

У 1962 р. Б. А. Бабій став студентом Львівського політехніч<

ного інституту (спеціальність «Автоматизація процесів видобут<

ку і транспортування нафти та газу»). Після закінчення навчання

у виші був інженером із комплектації обладнання капітального

будівництва у Шебелинському ГПУ.

У 1967 р. Богдан Андрійович переведений на посаду інже<

нера<диспетчера диспетчерської служби у виробниче управ<

ління «Укргазпром». Тут пройшов шлях до головного інженера

Об’єднаного диспетчерського управління Укргазпрому. Протя<

гом 1995–1996 рр. та 1997–1998 рр. працював заступником

голови правління АТ «Укргазпром».

У 1996–1997 рр. Б. А. Бабій був головою Державного комітету

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України.

З 1999 до 2008 р. обіймав посаду заступника директора з

питань транспортування газу ДК «Укртрансгаз». У 2009 р. його

обрано головою Ради голів профкомів ДК «Укртрансгаз».

Богдан Бабій — один із організаторів сучасної схеми управ<

ління газотранспортною системою України у галузі надійного

забезпечення транзитних експортних поставок газу та газопос<

тачання споживачів України, оптимізації режимів роботи як ок<

ремих магістральних газопроводів, так і газотранспортної сис<

теми в цілому.

У складі урядових делегацій брав участь у міжнародних

переговорах із питань постачання природного газу з Росії, Турк<

меністану, Узбекистану, в роботі міжурядових комісій з питань

торговельно<економічної співпраці. Входив до робочих груп із

підготовки та підписання контрактів на транзит російського при<

родного газу через територію України до країн Європи, а також

на постачання газу споживачам України.

Богдан Андрійович був делегатом трьох світових газових

конгресів, багатьох міжнародних форумів, конференцій і семіна<

рів на тему транспортування природного газу й організації

газового ринку (зокрема у Бухаресті, Брюсселі, Будапешті,

Москві, Лондоні, Парижі, Калгарі). В 1996 р. у Лондоні пройшов

курс навчання на тему «Організація регулювання та реструкту<

ризація нафтогазової промисловості Великобританії».

Нагороджений орденами «За заслуги» III ст., «Святий рівно<

апостольний князь Володимир Великий» III ст., Почесною гра<

мотою Міністерства палива й енергетики України, відзнаками

НАК «Нафтогаз України» та ДК «Укртрансгаз», удостоєний зван<

ня «Заслужений працівник АТ «Укргазпром» і «Відмінник газової

промисловості».
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