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Професіонали галузі

Народився 22 червня 1944 р. у м. Нижній Тагіл Свердловської

області (Росія) в робітничій родині. 

В 1967 р. закінчив Уральський політехнічний інститут

ім. С. М. Кірова (м. Єкатеринбург), де отримав кваліфікацію

інженера<будівельника з теплопостачання. Після завершен<

ня навчання Ю. М. Косолапов працював майстром аварійно<

диспетчерської служби, начальником служби підземних

газопроводів, начальником виробничо<технічного відділу

тресту «Нижнийтагилмежрайгаз». 3 1972 до 1975 p. обіймав

посади інженера, заступника начальника технічного відділу

управління капітального будівництва Житомирського облас<

ного виконавчого комітету.

У 1975 р. Юрій Михайлович почав працювати у новостворе<

ному обласному виробничому об’єднанні «Житомиргаз». Спо<

чатку очолював виробничо<технічний відділ, згодом був приз<

начений на посаду заступника начальника об’єднання з обліку

газу. З 1985 р. був головним інженером, а в 1986 р. очолив

державне підприємство з газопостачання і газифікації «Жито<

миргаз». У період реорганізації останнього в 1995 р. Ю. М. Ко<

солапов був обраний головою правління ВАТ «Житомиргаз».

Цю посаду обіймав до 2003 р.

Під його керівництвом було ліквідовано підземні групові

резервуарні установки зрідженого газу, а всі споживачі,

зокрема багатоповерховий житловий фонд, були переведені

на природний газ. Зусиллями Юрія Михайловича та фахівців

товариства Житомирщина стала одним із найбільш газифіко<

ваних регіонів країни, зокрема природний газ почали поста<

чати до всіх адміністративних районів. Була побудована

найпотужніша на той час Станішевська газонаповнювальна

станція скрапленого газу, швидкими темпами зростали

виробничі бази в районах. 

Ю. М. Косолапов сформував високопрофесійний колектив

підприємства. Він приділяв велику увагу соціальному забезпе<

ченню фахівців галузі. У 1987 р. був побудований і введений в

експлуатацію санаторій<профілакторій «Сосновий бір» (Корос<

тишівський район Житомирської області), а трохи пізніше ВАТ

«Житомиргаз» виділило кошти на будівництво бази відпочинку

на Чорноморському узбережжі (с. Лазурне Херсонської облас<

ті), долучилося до зведення двох житлових будинків для пра<

цівників у м. Житомирі та реконструкції виробничих приміщень.

Юрій Михайлович брав участь у ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС.

За самовіддану працю, особистий внесок у діяльність

ВАТ «Житомиргаз» йому було присвоєно почесне звання

«Заслужений працівник промисловості України». Рішенням

президії Міжнародної кадрової академії він удостоєний золо<

тої медалі «За ефективне управління». Серед його нагород —

почесна відзнака НАК «Нафтогаз України» І ст.

Народився 12 січня 1965 р. у с. Стриганці Стрийського ра<

йону Львівської області. У 1989 р. закінчив ІФІНГ (спеціальність

«Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і

нафтобаз») та отримав диплом інженера<механіка.

Здобувши вищу освіту, Василь Костів почав працювати на

Богородчанській станції підземного зберігання газу ВО «При<

карпаттрансгаз». Тут пройшов шлях від машиніста технологічних

компресорів газокомпресорної служби до головного інженера і

начальника Богородчанського виробничого управління під<

земного зберігання газу. В 2007 р. був призначений на посаду

заступника директора з підземного зберігання газу та мате<

ріально<технічного постачання УМГ «Прикарпаттрангаз».

У 2004 р. в ІФНТУНГу В. В. Костів захистив кандидатську

дисертацію на тему «Методи параметричного діагностування

поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних стан<

цій підземних сховищ газу». З 2008 р. — доцент кафедри споруд<

ження та ремонту газопроводів і газонафтосховищ ІФНТУНГу.

Під керівництвом Василя Васильовича було проведено робо<

ти з ліквідації зсувних процесів на Богородчанському ПСГ, що

дозволило зберегти герметичність сховища; впроваджено нові

технології з інтенсифікації привибійних зон пласта для покращен<

ня колекторних властивостей; запроваджено нові методи ліквіда<

ції міжколонних та заколонних перетоків газу, що підвищило без<

печну експлуатацію сховища. Вчений брав участь у реконструкції

установки осушування газу Богородчанського ПСГ; переведенні

КС Битків Богородчанського ВУПЗГ, яка перекачує газ власного

видобутку, на роботу з чотирма (замість семи) ГПА; модернізації

поршневих газоперекачувальних агрегатів, що дало змогу збіль<

шити їх моторесурс, міжремонтний період і досягти безаварійної

експлуатації; монтажі маслоуловлювачів для недопущення пот<

рапляння оливи в газ під час його закачування у ПСГ. 

В. В. Костів — автор 46 наукових праць, низки патентів на

винаходи та раціоналізаторських пропозицій. Є членом<корес<

пондентом Міжнародної інженерної академії України. 

Він представляв інтереси УМГ «Прикарпаттрансгаз» в ком<

панії «Mol<Csoport» (Угорщина).

Був депутатом Івано<Франківської обласної ради V скли<

кання, членом постійної комісії ради з питань роботи та роз<

витку паливно<енергетичного комплексу. Під час депутатської

діяльності брав активну участь у газифікації області, ліквідації

наслідків повені 2008 р.

За вагомий особистий внесок у розвиток газотранспортної

системи нагороджений почесною відзнакою НАК «Нафтогаз

України» ІІІ ст., Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України»,

грамотами ДК «Укртрансгаз», УМГ «Прикарпаттрансгаз», Івано<

Франківської ОДА та облради.

Василь Костів — заслужений працівник промисловості

України.
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