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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 17 травня 1937 р. у м. Первомайськ Миколаїв<

ської області. У 1959 р. закінчив Одеський технологічний інсти<

тут харчової і холодильної промисловості та почав працювати в

Інституті газу АН УРСР, де до 1973 р. пройшов шлях інженера і

керівника групи. У 1966 р. В. І. Костюк захистив кандидатську

дисертацію «Дослідження контактних випаровувачів холодиль<

них установок» і перейшов на роботу до інституту «ВНДІПКнаф<

тохім» (нині — УкрНДІНП «МАСМА»). Тут з 1973 до 1996 р.

обіймав посади старшого інженера, старшого наукового

співробітника, завідувача лабораторії захисту навколишнього

середовища, заступника директора з наукової роботи у галузі

розроблення і застосування мастильно<холодильних рідин,

заступника генерального директора об’єднання «МАСМА». У

1991 р. захистив докторську дисертацію «Процеси контактно<

го випаровування і конденсації у трифазних системах».

Володимир Іванович розробив теорію контактного теплооб<

міну незмішувальних рідин під час нагрівання, випаровування та

конденсації. Його дослідження присвячені інтенсифікації про<

цесів масообміну, новим методам отримання холоду, вивченню

прикладних аспектів явища зворотного осмосу. Результати нау<

кової діяльності були використані під час вирішення проблем

удосконалення паливно<енергетичних балансів нафтоперероб<

них заводів, створення безстічних технологічних процесів на

НПЗ, очищення стічних вод машинобудівних підприємств, зне<

солення мінералізованих вод з отриманням конденсату та

технічного хлористого натрію.

Під керівництвом Володимира Івановича вперше у світовій

практиці створено установку термічного знешкодження міне<

ралізованих стічних вод на Лисичанському НПЗ; розроблено

типові проекти і практично на всіх нафтопереробних заводах

споруджено пристрої термічного знешкодження газових ви<

кидів виробництва бітумів; створені та впроваджені більш ніж

на 50 машинобудівних заводах установки перероблення зужи<

тих мастильно<охолоджувальних емульсій.

У доробку Володимира Костюка — шість монографій, близь<

ко 200 наукових праць, 15 винаходів, присвячених способам

знесолення нафти, очищенню зужитих мастильно<холодильних

рідин, знешкодженню зужитих каталізаторів, переробленню кис<

лих гудронів і шламів, розробленню нових біоцидних матеріалів

для захисту електронної техніки. Більшість із винаходів впровад<

жені в промисловість Україні та інших країн.

Вчений успішно співпрацював із вітчизняними і зарубіжними

підприємствами, організаціями і компаніями в галузі виготовлен<

ня мастильних матеріалів, виступав із науковими доповідями

на міжнародних конференціях і симпозіумах. 

В. І. Костюк нагороджений медалями, знаком «Відмінник

нафтопереробної промисловості СРСР».

Помер 14 жовтня 1996 р.
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Народився 6 січня 1942 р. у с. Гостівка Воскресенського ра<

йону Саратовської області (Росія) у родині військовослужбовця. 

У 1961 р. закінчив Вінницьке технічне училище залізничного

транспорту. Трудовий шлях розпочав бригадиром будівельно<

монтажного потяга на ділянках електрифікації залізниці Москва–

Байкал (м. Уфа). 

В 1965 р. Анатолій Коцеруба здобув освіту у Харківському

електромеханічному технікумі транспортного будівництва.

Працював майстром, виконробом будівельно<монтажного

поїзда в м. Алма<Ата. З 1968 до 1995 р. пройшов шлях від елект<

рика до заступника генерального директора (1991–1995)

НВО «Фотон» (м. Сімферополь). У 1990 р. він закінчив фа<

культет промислового і цивільного будівництва Дніпропет<

ровського інженерно<будівельного інституту.

У 1995 р. Анатолій Якович був призначений на посаду началь<

ника ДП «Кримгаз», після реорганізації підприємства упродовж

1996–2002 рр. був головою правління ВАТ «Кримгаз».

А. Я. Коцеруба брав активну участь у будівництві МГ Джан<

кой–Феодосія–Керч, а також газопроводу<відгалуження до Су<

дака. Під його керівництвом ВАТ «Кримгаз» проводило активну

роботу з газифікації районів півострова, тривала модернізація

виробництва, були введені в експлуатацію нові виробничі площі

в Сімферополі, Євпаторії, Бахчисараї, Красноперекопську,

Алушті, Роздольному, а також Кіровському і Радянському райо<

нах. Підприємство одним із перших в Україні перевело розра<

хунки за спожитий газ на прямі договори. Було газифіковано

Велику Ялту — Гурзуф, Гаспру, Лівадію.

Анатолій Якович приділяв велику увагу безпечній експлу<

атації газових мереж, обліку споживання природного газу,

підготовці кадрів (зокрема близько 30 працівників підпри<

ємства здобули вищу освіту).

У 2001 р. Анатолій Коцеруба був призначений на посаду

заступника Голови Ради Міністрів АР Крим з питань паливно<

енергетичного комплексу. Впродовж 2002–2006 рр. він пра<

цював заступником голови спостережної ради ВАТ «Кримгаз»

і водночас очолював постійну комісію Верховної Ради Криму з

будівництва, транспорту та промислово<енергетичного комп<

лексу. З 2006 до 2010 р. обіймав посаду радника голови

правління ВАТ «Кримгаз». Із 2011 р. перебуває на пенсії.

А. Я. Коцеруба — депутат Верховної Ради АР Крим III–IV скли<

кань (1998–2006). З 1998 р. — позаштатний радник Президента

України по Криму, а з 1999 р. — довірена особа Президента

України по Криму. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Нагороджений орденами «За заслуги» I–III ст., «Знак Пошани»,

грамотами Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, медаллю

«За трудову доблесть», великою срібною медаллю ВДНГ; удос<

тоєний почесних звань «Заслужений працівник промисловості

України» та «Заслужений працівник промисловості АР Крим».
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