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Професіонали галузі

Народилася 27 листопада 1934 р. у с. Святиця Люблінського

повіту на Холмщині (нині — територія Польщі). У 1945 р. разом

із сім’єю була переселена до України. У 1956 р. закінчила Київ<

ський технікум Міністерства промисловості продовольчих това<

рів УРСР (спеціальність «Планування харчової промисловості»),

у 1962 р. — Київський інститут народного господарства («Еко<

номіка промисловості»).

Трудову діяльність Раїса Павлівна розпочала у 1951 р. на

Луцькому хлібозаводі, а з 1958 р. працювала на Жидачівському

картонно<паперовому комбінаті. З 1960 р. — у газовій галузі, де

пройшла шлях від інженера<економіста до начальника планово<

економічного відділу головного управління газового господар<

ства «Головгаз» МЖКГ України.

З 1975 р. обіймала посади начальника планово<економічно<

го відділу РО з газопостачання та газифікації «Укргаз» (надалі —

НВО «Укргаз», ДАХК «Укргаз»). Протягом 1996–1998 рр.

Р. П. Левковська очолювала відділ зведених показників і прогно<

зування діяльності Управління економіки та фінансів газової кор<

порації «Укргаз», а з 1998 р. — відділ зведених показників і тари<

фів головного управління «Головпобутгаз» ДК «Укртрансгаз».

Упродовж 2001–2012 рр. була директором Асоціації діло<

вого співробітництва підприємств газового ринку. Керуючи цим

підприємством, вона надавала практичну допомогу у вирішенні

актуальних питань ефективної діяльності газових господарств,

а також проблеми формування тарифів на послуги з транспор<

тування та постачання природного газу розподільних систем

газопостачання, втрат природного газу.

Раїса Павлівна провадила єдину економічну політику з ефек<

тивного розвитку і використання систем газопостачання насе<

лених пунктів України. Протягом 1961–1974 рр. брала активну

участь у становленні цих систем, удосконаленні структури керу<

вання газовими господарствами, зокрема виокремлення остан<

ніх із міськ<, райкомунгоспів в обласні газові господарства.

На їх основі були засновані РО «Укргаз», пізніше НВО «Укргаз»,

ДАХК «Укргаз».

Р. П. Левковська зробила внесок у розробку та створення

нормативної і правової бази газової галузі. Опікувалася виріше<

нням питань щодо проведення єдиної економічної політики в

системі газового господарства, фінансування систем газопос<

тачання, запровадження нових технологій, охороні праці в сис<

темі тощо.

Є автором двох друкованих праць про становлення і розви<

ток газової галузі — «В майбутнє через минуле», «Сьогодення

та перспективи».

Нагороджена грамотою Президії ВР УРСР, почесними грамо<

тами та відзнаками МЖКГ УРСР, ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафто<

газ України» І ст. Ім’я Раїси Павлівни занесене до Книги пошани

ДК «Газ України» та НАК «Нафтогаз України».

Левковська 
Раїса Павлівна

Економіст, фахівець 
у сфері газопостачання 

та газифікації 

Народився 6 жовтня 1947 р. у с. Ягубець Христинівського

району Черкаської області.

У 1970 р. закінчив факультет технології органічних речовин

ЛПІ за спеціальністю «Хімічна технологія переробки нафти та

газу», отримавши кваліфікацію інженера<технолога.

З 1970 до 1978 р. Сергій Лейтар працював оператором,

старшим оператором, черговим інженером, начальником уста<

новки, головним інженером пусконалагоджувальної бригади

союзної контори «Оргнафтозаводи» (з 1975 р. — інженерно<

виробничий трест «Оргнафтохімзаводи») в Москві. Брав участь

у введенні в експлуатацію й освоєнні нових технологічних уста<

новок на нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах

Азербайджану (м. Сумгаїт, Баку), Росії (м. Перм, Омськ, Гроз<

ний), Туркменії (м. Красноводськ), Угорщини (м. Сазхаломбат<

та). Зокрема, у 1975–1976 рр., перебуваючи в Угорщині, долу<

чався до запровадження установки з виробництва ортоксило<

лу на Дунайському НПЗ.

З 1978 р. Сергій Петрович обіймав посади заступника началь<

ника цеху із вторинних процесів, заступника начальника, началь<

ника газокаталітичного виробництва, у 1987–2006 рр. — голов<

ного інженера, технічного директора Кременчуцького НПЗ. Після

створення АТ «Кременчукнафтооргсинтез» він працював першим

заступником генерального директора — технічним директором,

генеральним директором, першим заступником голови прав<

ління, заступником голови правління — начальником управління

експлуатації і промислової безпеки, заступником голови прав<

ління з експлуатації та промислової безпеки — головним інжене<

ром, а з 2006 р. — радником голови правління із нових технологій

і технічного переобладнання АТ «Укртатнафта».

У 2007 р. його призначили директором філії «Придніп<

ровські магістральні нафтопроводи» ВАТ «Укртранснафта»,

у 2009–2010 рр. працював технічним директором ЗАТ «Торго<

вий дім «Укртатнафта». З 2011 р. і до виходу на пенсію у 2012 р.

очолював ТОВ «Фобос ЛТД» (м. Київ).

С. П. Лейтар брав участь у введенні в експлуатацію нових

технологічних процесів, завдяки яким було покращено якість

нафтопродуктів (прокалювання коксу, виробництво метил<трет<

бутилового ефіру, регенерація відпрацьованих олив); реконструк<

ції технологічних установок АТ «Укртатнафта»; освоєнні нових

каталізаторів для процесів каталітичного риформінгу та каталі<

тичного крекінгу тощо. У галузевих журналах «Нафтопереробка

і нафтохімія», «Хімія та технологія палив і олив» опублікував низку

статей, присвячених проблемам та досягненням нафтопере<

робної галузі (зокрема, на прикладі Кременчуцького НПЗ).

Він неодноразово виступав із доповідями на міжнародних і

вітчизняних форумах із проблем нафтопереробки, що відбува<

лися в Берліні, Відні, Лондоні, Парижі, Москві, Києві, Львові та

інших містах.

Лейтар 
Сергій Петрович

Інженер<технолог,
член<кореспондент УНГА,

фахівець у сфері
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