Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Березюк
Іван Григорович
Інженер, фахівець
у сфері газопостачання та
газифікації, управлінець
Народився 20 липня 1926 р. у с. Носківці Жмеринського
району Вінницької області.
У 1944 р. був мобілізований до армії, брав участь у
Другій світовій війні. Був нагороджений низкою військових
відзнак, зокрема медаллю «За звільнення Праги». Після
закінчення військової служби І. Г. Березюк у 1951 р. розпо<
чав свою трудову діяльність у тресті «Львівгаз». Тут прой<
шов шлях монтера, майстра, старшого майстра дільниці.
У 1955 р. він був призначений на посаду начальника Шев<
ченківської виробничо<експлуатаційної контори згаданого
тресту. Роботу поєднував із навчанням на теплотехнічному
факультеті Львівського політехнічного інституту, який
закінчив у 1971 р.
У 1963 р. Іван Григорович став керівником обласного
тресту «Львівгаз», який у 1975 р. був реорганізований у ви<
робниче об’єднання. На цій посаді він пропрацював більше
30 років і в 1994 р. вийшов на заслужений відпочинок.

Бєлобров
Рудольф Ігнатійович
Кандидат технічних наук,
фахівець у сфері
транспортування
газу, управлінець
Народився 14 червня 1934 р. у м. Аша Челябінської області
(Росія). Упродовж 1954–1957 рр. навчався в Уфимському нафто<
вому інституті (спеціальність «Транспортування та зберігання
нафти і газу»). Рудольф Бєлобров отримав направлення на
роботу у Дніпропетровське районне управління Київського УМГ,
де пройшов шлях старшого оператора ГРС, змінного інженера.
З 1958 р. обіймав посаду начальника Дніпропетровської ГРС
Краснопільського РУМГ.
У 1960 р. він став інженером виробничо<технічного відділу,
в 1962 р. — головним диспетчером, а в 1973 р. — головним
інженером Харківського УМГ. Наступного року Рудольф
Ігнатійович очолив це підприємство. В 1961 р. закінчив факуль<
тет газової теплотехніки Всесоюзного заочного енергетичного
інституту (м. Москва).
За участю Р. І. Бєлоброва на підприємстві були реконструйо<
вані старі і побудовані нові компресорні станції та магістральні
газопроводи до державного кордону для експортування газу до
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Іван Березюк зробив великий внесок у становлення тресту
«Львівгаз» як важливого підприємства паливно<енергетичного
комплексу області, доклав чимало зусиль до розвитку системи
газопостачання міст і сіл Львівщини. Під його керівництвом
проводилася інтенсивна газифікація населених пунктів краю,
зокрема у гірській місцевості. Старі чавунні газопроводи було
замінено металевими, здійснено капітальний ремонт внутрішнь<
обудинкових газових мереж, газопроводів<вводів та розподіль<
них газопроводів, побудовано установки захисту сталевих газо<
проводів від електрохімічної корозії. З ініціативи і за безпосеред<
ньою участю Івана Григоровича у складі об’єднання «Львівгаз»
було організовано 14 міжрайонних виробничо<експлуатаційних
контор, два спеціалізовані ремонтно<будівельні управління з га<
зифікації, автогосподарство. Для реалізації споживачам області
скрапленого газу експлуатувалося 22 газонаповнювальні пункти.
У зв’язку з проведенням газифікації природним газом відкрито
нові структурні підрозділи в районах області, що значно покра<
щило управлінську структуру підприємства.
І. Г. Березюк сформував висококваліфікований колектив,
у ВО «Львівгаз» працювали родинні династії газовиків. Він
приділяв велику увагу поліпшенню умов праці, а також
соціальному забезпеченню фахівців галузі.
Іван Березюк брав активну участь у громадському житті міста
й області. Неодноразово був депутатом місцевих органів влади.
За успішну виробничу діяльність та активну участь у громадсь<
кому житті Іван Григорович нагороджений багатьма державни<
ми нагородами, зокрема орденом Трудового Червоного Пра<
пора, медаллю «Ветеран праці». Йому були присвоєні звання
«Заслужений працівник галузі» та «Заслужений працівник житло<
во<комунального господарства».
Помер 17 червня 2003 р.

Румунії і Болгарії. Він також зробив певний внесок у розвиток ГТС
півдня України для газопостачання металургійних, хімічних, сіль<
ськогосподарських підприємств та населених пунктів.
У 1966 р. Рудольф Ігнатійович був зарахований в аспіран<
туру Харківського інженерно<будівельного інституту. В 1970 р.
захистив кандидатську дисертацію. З 1971 р. був доцентом ка<
федри теплогазопостачання та вентиляції цього вишу.
Протягом 1981–1987 рр. він працював радником<консуль<
тантом із газової і нафтохімічної промисловості в Міністерстві гір<
ських справ та промисловості Афганістану. Приділяв велику ува<
гу проведенню геологічних і пошукових робіт, експлуатації газо<
вих промислів та газопроводів для транспортування газу в СРСР.
Повернувшись в Україну, Рудольф Бєлобров спочатку
обіймав посаду заступника директора з наукової роботи, а впро<
довж 1996–2001 рр. — провідного наукового співробітника в
інституті «УкрНДІгаз». Він координував науково<дослідні роботи з
підготовки й обробки газу на промислах, захисту устаткування
від корозії, діагностики і ремонту КС.
Рудольф Ігнатійович — автор близько 50 наукових публікацій.
Серед них «Режим регулювання відцентрових нагнітачів у системі
МГ», «Прогнозування режиму роботи кільцевого магістрального
газопроводу з КС», «Використання авіаційних турбін для приводу
відцентрових нагнітачів», «Автоматизована система оперативно<
го управління ВО «Харківтрансгаз», «Новий метод роботи розра<
хунку оптимального режиму роботи КС на МГ» тощо.
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, ме<
далями «За трудову доблесть», «За доблесну працю», «Ветеран
праці», ВДНГ СРСР, знаками «Відмінник Міністерства газової
промисловості», «Відмінник Міністерства хімічної промисловості
Болгарії». Він — «Заслужений працівник АТ «Укргазпром».
Помер 27 лютого 2008 р.

