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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 25 вересня 1960 р. у м. Київ.

У 1983 р. отримав диплом інженера>механіка, опанувавши

спеціальність «Машини та апарати хімічних виробництв» на фа>

культеті хімічного машинобудування Київського політехнічного

інституту.

С. І. Ягодовський закінчив аспірантуру в Івано>Франківському

інституті нафти і газу. У 1994 р. захистив кандидатську дисерта>

цію за спеціальністю «Розробка нафтових та газових родовищ»,

присвячену питанням експлуатації обводнених газових і газо>

конденсатних свердловин.

Його трудова діяльність пов’язана із підприємствами

нафтогазової промисловості колишнього СРСР та України.

Працювати і займатися науковими дослідженнями почав в

Українському державному науково>дослідному і проектному

інституті нафтової промисловості (нині — ВАТ «УкрНГІ»), де з

1983 до 2001 р. пройшов шлях від інженера до завідувача

науково>дослідної лабораторії.

Основним напрямом діяльності Сергія Ігоровича є розроб>

лення новітніх фізико>хімічних методів підвищення продук>

тивності нафтових і газових свердловин. Запропоновані ним

технології капітального ремонту й інтенсифікації видобутку

вуглеводнів широко впроваджують на родовищах не тільки

України, а й Росії, Польщі, Болгарії, Сирії, Китаю.

Протягом 2001–2008 рр. С. І. Ягодовський працював у

ВАТ «Укртранснафта» та ДП «Науканафтогаз», де займався

вирішенням проблеми підвищення надійності функціонування

вітчизняних нафто> і газотранспортної систем та реалізації

проектів диверсифікації постачання нафти і газу в Україну.

За його участю було введено в експлуатацію нафтопровід

Одеса–Броди.

З 2008 р. — начальник відділу експлуатації та ремонту

свердловин управління видобутку і підготовки вуглеводнів

ДК «Укргазвидобування». Він опікується питаннями експлу>

атації, капітального ремонту та підвищення продуктивності

свердловин.

Сергій Ягодовський — лауреат премії УНГА І ст. У його науко>

вому доробку є понад 74 праці, зокрема три монографії, 38 па>

тентів та авторських свідоцтв.

Активно займається громадською роботою: він — експерт

Центральної комісії з питань розробки нафтових, газових, газо>

конденсатних родовищ і експлуатації підземних сховищ газу Міні>

стерства енергетики та вугільної промисловості України. Вико>

нував обов’язки вченого секретаря двох спеціалізованих учених

рад із захисту докторських дисертацій при ВАТ «УкрНГІ» та

ДП «Науканафтогаз», читав курс лекцій із видобування нафти

і газу у Пуянському нафтогазовому інституті (Китай). С. І. Яго>

довський активно долучається до вітчизняних та міжнародних

форумів і науково>практичних конференцій.

Ягодовський 
Сергій Ігорович

Кандидат технічних наук, 
член>кореспондент УНГА,
фахівець у галузі видобування
і транспортування нафти й газу

Народився 12 вересня 1962 р. у с. Лоп’янка Рожнятівсь>

кого району Івано>Франківської області.

У 1984 р. закінчив Івано>Франківський інститут нафти і га>

зу (спеціальність «Проектування й експлуатація нафтогазо>

проводів, газосховищ та нафтобаз») і отримав направлення

на роботу в інститут «Союзгазпроект» (нині — ПАТ «Укргаз>

проект»), який займався проектуванням об’єктів нафтогазо>

вого комплексу. Тут пройшов шлях від інженера до головного

інженера інституту (з 2010 р.).

Мирослав Якимів брав безпосередню участь у проекту>

ванні та введенні в експлуатацію багатьох об’єктів газо>

транспортної системи України, Росії, Туркменії, Казахстану,

Лівії та Іраку, зокрема газопроводів ПРТО–Сургут–Омськ,

Омськ–Новосибірськ–Кузбас, Ямбург–Тула, Тула–Торжок, Кре>

менчук–Ананьїв–Богородчани, Ананьїв–Ізмаїл, Уренгой–По>

мари–Ужгород, Брега–Місурата, Насірія–Багдад. Більшість

із них розташовані в регіонах з екстремальними природно>

кліматичними та геологічними умовами (вічна мерзлота,

активні тектонічні розломи, різкі перепади висот, болота, пус>

телі, ваді, високі та низькі температури тощо), тому ці проек>

ти є унікальними. Для їх реалізації було використано низку

інноваційних рішень і сучасних технологій у сфері трубопро>

відного транспорту газу.

М. М. Якимів також долучався до створення об’єктів систе>

ми газопостачання населених пунктів та регіонів України, Росії і

Вірменії. Під його керівництвом виконано багато робіт із пас>

портизації об’єктів українських ГТС на базі геоінформаційних

технологій і розробок угорської компанії «Pi Line» й американ>

ської «Bentley Systems, Inc.» (координатором цього проекту в

Україні було ТОВ «Трубопровідна інтеграційна компанія»).

Мирослав Миколайович приділяє велику увагу використан>

ню енергоощадних технологій та охороні навколишнього сере>

довища, займається вдосконаленням діючої нормативної і за>

конодавчої бази, бере активну участь у підготовці та підвищенні

кваліфікації молодого покоління інженерів>проектантів.

Із 2011 р. він працює директором ТОВ «Геогазцентр», яке

здійснює комплексні інженерні вишукування для проектуван>

ня об’єктів паливно>енергетичного комплексу, а також про>

водить паспортизацію лінійних об’єктів на базі геоінформа>

ційних технологій в Україні та Росії, розробляє проектну доку>

ментацію, пов’язану з екологічними дослідженнями.

В 2012 р. Мирослав Миколайович одержав кваліфікаційний

сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт,

спрямованих на створення об’єктів архітектури.

За вагомі трудові досягнення та активну громадську

діяльність нагороджений відзнаками і грамотами Міністер>

ства газової промисловості, НАК «Нафтогаз України» та Київ>

ської міської державної адміністрації.
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