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Народився 12 квітня 1968 р. у смт Миколаївка на Одещині.
Протягом 1988–1992 рр. навчався у КІІЦА (сьогодні — Націо<
нальний авіаційний університет) за спеціальністю «Експлуатація
повітряного транспорту», а потім залишився працювати у цьому
виші.
У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження
втрат палива від випаровування та розробка рекомендацій з їх
запобігання в умовах експлуатації авіаційної техніки», у 2004 р. —
докторську «Технологічні основи енергоощадності у процесах
транспортування та зберігання моторних палив».
З 1998 р. Сергій Валерійович — доцент кафедри хімії та
паливно<мастильних матеріалів КМУЦА, з 2005 р. — професор
кафедри хімії і хімічної технології, керівник випробувального
центру нафтопродуктів «УЦАХ<СЕПРО» Українського науково<
дослідного і навчального центру хімотології та сертифікації
паливно<мастильних матеріалів і технічних рідин, а з 2006 р. —
директор цього центру.
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Олег Опанасович
Інженер, фахівець
у сфері охорони праці
Народився 1 січня 1944 р. у с. Байтали Ананьївського ра<
йону Одеської області. Після закінчення Одеського технікуму
газової і нафтової промисловості у 1963 р. та служби в армії
працював майстром ремонтно<відновлювальної служби Дикань<
ського районного управління газопроводів Київського УМГ.
Із 1971 до 1977 р. О. О. Болокан обіймав посаду інженера
з охорони праці Васильківської кущової бази зрідженого газу
тресту «Союзгаз» Мінгазпрому.
У 1978 р. без відриву від виробництва закінчив Київський
інженерно<будівельний інститут за спеціальністю «Теплогазо<
постачання і вентиляція промислових підприємств».
З 1977 р. та до останніх днів свого життя Олег Опанасович
працював на підприємствах АТ «Укргазпром» і НАК «Нафтогаз
України». Обіймав посади заступника головного інженера з
охорони праці УМГ «Київтрансгаз» (1977–1988), начальника
відділу охорони праці АТ «Укргазпром» НАК «Нафтогаз України»
(1988–1999). Упродовж 1999–2000 рр. очолював управління
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У 2007 р. він очолив кафедру хімотології та став заступником
проректора з наукової роботи НАУ. З 2011 р. — завідувач ка<
федри екології Інституту екологічної безпеки НАУ.
Сергій Бойченко — розробник Концепції енергоощадності,
комплексу методів кваліфікаційної оцінки якості палив для реак<
тивних двигунів, правил запобігання викидів летких фракцій мо<
торних палив у навколишнє середовище, технологій запобігання
втратам від випаровування на об’єктах системи нафтопродукто<
забезпечення, системи моніторингу якості моторних палив на
АЗС України, а також низки нормативних документів.
Головний напрям його наукової діяльності — хімотологія.
Він активно досліджує проблему раціонального використання
традиційних та альтернативних палив. Брав участь у формуванні
наукової хімотологічної науково<педагогічної школи НАУ.
Ініціатор і організатор Міжнародної науково<технічної конфе<
ренції «Проблеми хімотології».
Є автором 220 наукових праць, зокрема трьох монографій,
семи посібників (два з грифом МОНМС України, два англійсь<
кою мовою), конспекту лекцій та 14 патентів України.
Сергій Бойченко — голова Спілки хімотологів, дійсний член
спілки «Society of Automotive Engineers», спеціалізованих вчених
рад із захисту дисертацій, комісії з допуску до виробництва та
використання нафтопродуктів («Нафта<стандарт», ТК<38), редак<
ційних колегій журналів «Нафтова і газова промисловість», «Наф<
та і газ», «Енерготехнології та ресурсозбереження», «Мир нефте<
продуктов» (Росія), державний аудитор із сертифікації нафтопро<
дуктів, експерт Комітету з охорони навколишнього середовища
Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
Нагороджений почесними грамотами МОНМС України,
нагрудним знаком Держспоживстандарту. Відмінник освіти
України.

охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки
ДК «Укртрансгаз».
За безпосередньою участю О. О. Болокана були розроб<
лені, затверджені і введені в дію більш ніж 100 нормативно<
правових актів (стандартів підприємств) із питань безпечної
експлуатації об’єктів магістральних газопроводів, серед яких
«Правила технічної експлуатації магістральних газопро<
водів», «Правила безпечної експлуатації магістральних газо<
проводів», «Положення про організацію технічного нагляду
на об’єктах «ДК «Укртрансгаз», «Правила пожежної безпеки
на об’єктах магістральних газопроводів», «Правила охорони
магістральних газопроводів», «Інструкція щодо виконання
будівельних робіт в охоронних зонах магістральних газо<
проводів», «Інструкція по організації безпечного проведення
газонебезпечних робіт на об’єктах ДК «Укртрансгаз», «Пра<
вила технічної експлуатації ГРС магістральних газопроводів»,
«Інструкція про порядок отримання, перевезення, зберіган<
ня та застосування одоранту на об’єктах ДК «Укртрансгаз»,
а також довідники «Експлуатація і технічне обслуговування
ГРС магістральних газопроводів» та «Довідник працівника
газотранспортного підприємства». Завдяки запровадженню
розроблених нормативно<правових і методичних документів
було підвищено якість навчання працівників компанії та
технічний рівень і безпеку експлуатації газотранспортних
об’єктів.
За довгорічну плідну працю Олег Болокан був неодноразо
нагороджений відомчими відзнаками Міністерства газової
промисловості, АТ «Укргазпром» і ДК «Укртрансгаз». Удосто<
єний звання «Відмінник газової промисловості» та почесних
відзнак НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз».
Помер 2 лютого 2006 р.

