
Народився 19 листопада 1936 р. у с. Зібранівка Снятинсь>

кого району Івано>Франківської області. В 1954 р. закінчив Дро>

гобицький нафтовий технікум, у 1959 р. — нафтопромисловий

факультеті ЛПІ, отримавши диплом із відзнакою.

Трудову діяльність розпочав помічником бурильника у Бо>

риславській КБ, потім працював на різних інженерних посадах

цього підприємства. Протягом 1961–1963 рр. був керівником

групи буріння ПКТІ Львівського раднаргоспу, у 1963–1964 рр. —

начальником дільниці буріння. Упродовж 1964–1965 рр. обіймав

посаду начальника виробничо>технічного відділу тресту «Захід>

бурнафтогаз», а з 1965 до 1966 р. — заступника директора

Бориславської КРБ. Брав участь у розвідці та відкритті Орів>

Вуличнянського нафтового родовища, введенні в розробку

Свидницького газового родовища. У 1966–1969 рр. Роман Яре>

мійчук навчався в аспірантурі при ВНДІБТі. Після захисту канди>

датської дисертації очолив Український відділ цього інституту в

Івано>Франківську. У 1982 р. захистив докторську дисертацію.

З 1976 до 1984 р. працював в ІФІНГу проректором із наукової

роботи, протягом 1976–2010 рр. — завідувачем кафедр прог>

ресивних технологій нафтогазовидобування та морських нафто>

газових споруд, деканом факультету з підвищення кваліфікації

ІТП і факультету морських нафтогазових технологій. З 2010 р. —

радник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Роман Семенович створив наукову школу з проблем освоєн>

ня свердловин, зокрема на основі обґрунтування використання

методів багаторазових миттєвих депресій для відновлення

фільтраційних властивостей порід>колекторів. В останні роки він

досліджує вплив кавітації на процес буріння свердловин та

фізичні властивості в’язких нафт. Йому належить пріоритет у

розробці технологій інтенсифікації припливу нафти і газу з вико>

ристанням струминних апаратів, що знайшли широке засто>

сування в Україні та інших країнах.

Під науковим керівництвом професора захищено 20 канди>

датських і дві докторські дисертації.

Р. С. Яремійчук — автор 167 винаходів, понад 300 наукових

статей, 57 книг, виданих в Україні, Росії, Польщі, США та Китаю.

Він є співавтором книг «Обеспечение надежности и качества

стволов глубоких скважин», «Бурение стволов большого

діаметра», «Буріння свердловин» (у чотирьох томах), «Інтенси>

фікація припливу вуглеводнів до свердловин», «Англо>україн>

ський / українсько>англійський нафтогазовий словник».

Він — віце>президент УНГА, дійсний член НТШ, Білоруської

гірничої академії, іноземний член РАПН. 

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., 18 медалями

ВДНГ СРСР, срібною медаллю ім. В. І. Вернадського РАПН.

Роман Семенович — заслужений діяч науки УРСР, лауреат Дер>

жавної премії України в галузі науки і техніки, конкурсів на кращу

наукову роботу Мінвузу СРСР та Мінвузу УРСР.

Народився 25 січня 1932 р. у с. Хутери Шепетівського ра>

йону на Хмельниччині. У 1956 р. закінчив ЛПІ, у 1978 р. — Мос>

ковський інститут народного господарства ім. Г. В. Плеханова.

У 1980 р. М. К. Яремчук захистив кандидатську дисертацію.

Після закінчення Львівської політехніки був направлений на

Мінібаєвський газобензиновий завод, де працював інженером,

старшим інженером>технологом цеху переробки газу. Був

відповідальним за технологію підготовки та переробки газу, вве>

дення в експлуатацію нових технологічних установок і реконст>

рукцію старих. У 1959 р. Микола Костянтинович був переведе>

ний в Управління нафтової і газової промисловості Харківського

раднаргоспу, де обіймав посаду начальника бази газоконден>

сату та газофракційної установки Шебелинського ГПУ. Під його

керівництвом успішно введено в експлуатацію газофракційну

установку і весь комплекс допоміжних установок, на базі чого

у 1962 р. створено Шебелинський газобензиновий завод,

першим директором якого став М. К. Яремчук.

За період його керівництва були розроблені і впроваджені

нові технології підготовки та переробки газоконденсату Шебе>

линського й інших газових родовищ України і Краснодарського

краю, побудована друга черга Шебелинського заводу.

Микола Яремчук організував проектування та створення

дирекції з будівництва Білоруського газопереробного заводу,

Полтавського гелієвого заводу, цеху стабілізації газоконденсату

й установки з виготовлення пропан>бутану у Селещині. Брав

участь у спорудженні і введенні в експлуатацію французьких

газобензинових установок з переробки попутного нафтового

газу в Прилуках.

З 1978 до 2001 р. працював заступником директора з

виробництва ГПУ «Полтавагазвидобування». За його участю

побудовані і введені в експлуатацію Яблунівський газопроми>

сел, промислові компресорні станції, три установки сайклінг>

процесу, розширені потужності Машівського, Солохівського і

Гадяцького газопромислів. Створено першу в Україні загаль>

нопромислову закриту систему збирання, підготовки та транс>

портування нестабільного газоконденсату під високим тиском.

Він є ініціатором і організатором проектування та будівництва

Яблунівського газопереробного заводу й установки низько>

температурної маслоабсорбції на головні споруди Солоха з

переробки природного газу.

Був депутатом Андріївської селищної ради (Харківська

область).

М. К. Яремчук — автор десяти статей, п’яти винаходів та

22 рацпропозицій. Він — винахідник СРСР, відмінник газової

промисловості, почесний ветеран праці ГПУ «Полтавагазпром»,

ветеран праці. 

Нагороджений шістьма медалями, багатьма грамотами і

преміями. 
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