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Професіонали галузі

Народився 21 грудня 1938 р. у с. Каурово Усть>Пристансь>

кого району (Алтайський край, Росія) у родині військового.

У 1960 р. закінчив Вінницький політехнічний технікум

(спеціальність «Теплотехніка»), у 1965 р. — Московську сільсь>

когосподарську академію ім. К. А. Тімірязєва, а в 1982 р. — Іва>

но>Франківський інститут нафти та газу (спеціальність «Газопос>

тачання»).

У 1955 р. почав працювати слюсарем, потім був інжене>

ром>енергетиком на Калинівському ремонтно>механічному

заводі. Протягом 1964–1971 рр. Геннадій Пилюгін очолював

відділ енергетики та ремонтно>механічний цех Калинівської

військової частини. У 1971 р. він став головним інженером

Калинівського районного газового господарства. З 1975 до

2005 р. обіймав посаду головного інженера об’єднання

«Вінницяоблгаз».

Геннадій Васильович брав активну участь у газифікації Вінни>

цької області. Він приділяв велику увагу інноваційній діяльності,

був автором більше 100 патентів на винаходи, що присвячені

раціоналізації роботи газового господарства. Серед винаходів

Г. В. Пилюгіна — газовоз барабанного типу, вентиль балонний,

геотермальна установка, прилад для повірки лічильників зрід>

женого газу, запірний пристрій, стенд для повірки лічильників

кількості рідини.

На запрошення закордонних компаній Геннадій Пилюгін

ділився знаннями та професійними навиками із зарубіжними

фахівцями. Так спільно з працівниками французької компанії

«Gaz de France» він здійснив випробування та налагодив

виробництво термоізоляції сталевих трубопроводів поліети>

леном тощо. Брав активну участь у створенні на Вінниччині

підприємств, які спеціалізуються на виготовленні поліетиле>

нових труб.

Видав навчальний посібник «Газифікація сільської місце>

вості», був співавтором низки підручників та інших праць, прис>

вячених газифікації й експлуатації систем теплогазопостачання

і вентиляції. Останні роки свого життя Геннадій Васильович

присвятив педагогічній діяльності. Орієнтуючись на потребу

ринку незалежної України у спеціалістах технічного профілю він

виступив з ініціативою створення філії Інституту післядипломної

освіти Київського національного університету будівництва й

архітектури у м. Немирові Вінницької області. За десять років

функціонування під його керівництвом навчальний заклад став

базою для підготовки висококваліфікованих фахівців.

У 1997 р. за особистий внесок у зміцнення національної

економіки та вагомі професійні досягнення Геннадію Пилюгіну

було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник про>

мисловості України». Він також нагороджений багатьма почес>

ними грамотами і медалями.

Помер 4 червня 2012 р.

Народився 28 червня 1949 р. у м. Монастириська на Тер>

нопільщині.

У 1971 р. закінчив ІФІНГ (спеціальність «Технологія і компле>

ксна механізація розробки нафтових та газових родовищ») і по>

чав працювати у НГВУ «Полтаванафтогаз», де пройшов шлях від

оператора до начальника цеху з видобування нафти і газу (наф>

топромислу). 

Під керівництвом І. В. Підвисоцького було облаштовано і

введено в експлуатацію два нафтогазоконденсатні родовища,

проведено модернізацію багатьох групових технологічних уста>

новок, а для покращення газозабезпечення Полтавської та

Дніпропетровської областей побудовано низку ГРС і газопро>

водів високого тиску. На Суходолівському та Юріївському родо>

вищах для осушування газу на установках низькотемпературної

сепарації почали застосовувати розчин хлористого кальцію.

Впровадження і подальше вдосконалення запропонованої схе>

ми дозволило відмовитися від використання діетиленгліколю, а

для запобігання гідратоутворенню — метанолу.

На Новогригорівському родовищі для видобутку нафти зас>

тосували струменеві насоси, робочим агентом для яких була

суміш підтоварної і пластової вод, завдяки чому значно збільше>

но обсяги видобутку нафти зі свердловин і з родовища в цілому,

яке знаходилося на пізній стадії розробки.

У 1987 р. І. В. Підвисоцький був переведений на посаду зас>

тупника начальника виробничого відділу з видобутку і перероб>

ки газу ВО «Укрнафта». Він керував розробкою та запроваджен>

ням схеми подавання «сухого» газу місцевим споживачам, для

чого було побудовано низку нових газопроводів. Сирий газ по>

давали на газопереробні заводи об’єднання, де додатково от>

римували великі обсяги рідких вуглеводнів. Особливу увагу Ігор

Володимирович приділяв роботі зі зменшення загазованості

населених пунктів Бориславського і Надвірнянського нафто>

промислових регіонів.

У 1998 р. Ігор Підвисоцький призначений на посаду началь>

ника ЦІТС ВО «Укрнафта». Під його керівництвом служба здійс>

нює оперативне управління технологічними процесами та коор>

динує роботи із забезпечення нормального видобутку, переробки

нафти і газу, виробництва продукції газопереробки, постачання

нафти та конденсату споживачам, буріння, ремонту, будівництва

свердловин, закачування робочих агентів у пласти, зведення

важливих об’єктів облаштування родовищ тощо. Ігор Володими>

рович приділяє велику увагу поліпшенню роботи механізованого

фонду нафтових свердловин. Так на підприємстві почали вико>

ристовувати глибинні насоси вдосконалених конструкцій.

Він є автором 14 запатентованих і запроваджених у вироб>

ництво винаходів. Нагороджений почесними грамотами Мініс>

терства нафтової промисловості та НАК «Нафтогаз України»,

медаллю «За трудову відзнаку».
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