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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 26 травня 1939 р. у с. Великі Сорочинці Мирго>

родського району Полтавської області.

У 1960 р. здобув освіту в Одеському технікумі вимірювань.

Після служби в армії розпочав свою трудову діяльність на посаді

технічного інспектора Ленінабадського відділення Таджицької

державної контрольної лабораторії.

З 1965 р. А. І. Мороз — у нафтогазовій промисловості. Працю>

вав слюсарем КВП та автоматики на Радченківському, Глинсько>

Розбишівському промислах. Протягом 1966–1983 рр. пройшов шлях

від майстра з контрольно>вимірювальних приладів та автоматики

до начальника ОВС № 3 Перещепинського газового промислу

Полтавського ГПУ. З 1983 р. працював начальником Яблунівсько>

го промислу з видобування газу і конденсату. Впродовж 1989–

2002 рр. обіймав посаду головного інженера Полтавського ГПУ.

У 1977 р. закінчив Всесоюзний заочний політехнічний

інститут (спеціальність «Геологія і розвідка нафтових та газових

родовищ»).

Анатолій Іванович забезпечував виконання виробничих

планів із видобутку та переробки вуглеводневої сировини. Під йо>

го технічним керівництвом побудовано 21 УКПГ на 20 родовищах

(Перещепинському, Кременовському, Яблунівському, Комиш>

лянському, Байрацькому, Котелевському, Тимофіївському та ін.),

введено в експлуатацію Яблунівський ГПЗ, головні споруди на

Солохівському газовому промислі, розширено цех стабілізації

конденсату, що дало змогу довести якість видобутого газу до

діючих стандартів, додатково вилучати ШФЛГ та отримувати нову

продукцію — скраплений газ і прямогонний бензин. Він брав без>

посередню участь у реалізації проектів сайклінг>процесу під час

розробки Котелевського та Тимофіївського родовищ, при облаш>

туванні яких використовувалося інноваційне технологічне облад>

нання українського виробництва. Також вирішував питання за>

провадження ефективних реагентів для захисту свердловин і

промислових комунікацій від вуглекислотної корозії.

Нині він працює радником директора цього підприємства,

займається підготовкою пропозицій щодо покращення фінан>

сово>господарської діяльності управління.

Анатолій Мороз — академік Інженерної академії України.

Він займається також науково>дослідною і винахідницькою

діяльністю, є автором 17 наукових праць, восьми винаходів та

понад 80 раціоналізаторських пропозицій.

З 1998 до 2002 р. був депутатом Полтавської обласної ради.

Анатолій Іванович — заслужений працівник промисловості

України, почесний працівник Міністерства газової промисло>

вості, АТ «Укргазпром», почесний працівник, відмінник ДК «Укр>

газвидобування». Нагороджений орденами «Знак Пошани»,

святого Миколи Чудотворця, святого рівноапостольного князя

Володимира Великого ІІІ ст., медаллю «Ветеран праці», грамота>

ми Держкомнафтогазу України, НАК «Нафтогаз України» та ін.

Мороз 
Анатолій Іванович

Гірничий інженер>геолог, 
член>кореспондент УНГА,
фахівець у сфері видобування
газу, управлінець

Народилася 25 червня 1953 р. у с. Любимівка Вишго>

родського району Київської області. Трудову діяльність роз>

почала у 1970 р. на посаді кресляра>конструктора на Київ>

ському радіозаводі.

У 1980 р. Валентина Морозенко без відриву від вироб>

ництва закінчила Івано>Франківський інститут нафти і газу за

спеціальністю «Машини й обладнання нафтових та газових

промислів».

У 1973 р. почала працювати інженером відділу охорони

праці і техніки безпеки ВО «Укргазпром». З 1988 р. була

інженером першої категорії, провідним інженером сектору

охорони праці, у 1995–1998 рр. — начальником сектору

охорони праці АТ «Укргазпром». Пізніше очолювала відділ

охорони праці НАК «Нафтогаз України». У 1999 р. її призна>

чили на посаду начальника відділу охорони праці ДК «Укр>

трансгаз», упродовж 2006–2011 рр. вона була начальником

управління охорони праці, технічного нагляду і пожежної

безпеки цього підприємства. Зараз працює заступником

начальника відділу охорони праці та технічного нагляду

ПАТ «Укртрансгаз».

Валентина Гаврилівна присвятила понад 40 років свого

життя вивченню, аналізу та здійсненню контролю за створен>

ням безпечних і здорових умов праці для фахівців газової

промисловості України та газотранспортної системи зокре>

ма. Вона опікувалася дотриманням чинного законодавства і

діючих нормативно>правових актів із питань охорони та без>

пеки праці і наданням працівникам належних пільг та компен>

сацій.

За участю В. Г. Морозенко були розроблені нормативно>

правові акти (стандарти підприємства, інструкції) для орга>

нізації роботи з охороні праці та атестації робочих місць

фахівців галузі. Основні з них — «Система управління

охороною праці», «Охорона праці та безпека виробництва.

Порядок організації і проведення контролю», «Охорона праці.

Положення про навчання працівників ДК «Укртрансгаз»,

«Охорона праці. Порядок допуску працівників сторонніх

організацій для виконання робіт (завдань) на об’єктах

ДК «Укртрансгаз», «Охорона праці. Вогневі роботи. Інструк>

ція», «Інструкція з безпечного виконання газонебезпечних

робіт на об’єктах ДК «Укртрансгаз», примірні інструкції з

охорони праці для 40 основних професій компанії та прог>

рами спеціального навчання з охорони праці працівників за

професіями галузі.

За багаторічну сумлінну працю Валентина Морозенко неод>

норазово була нагороджена відомчими відзнаками АТ «Укргаз>

пром», Міністерства газової промисловості, ДК «Укртрансгаз»,

НАК «Нафтогаз України». Вона удостоєна Почесної грамоти

Кабінету Міністрів України.
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