
Народився 13 травня 1932 р. у м. Москва в сім’ї службовців.

В 1933 р. з матір’ю переїхав у с. Бесонівку Бєлгородської

області, потім проживав у м. Старий Оскол.

У 1949 р. вступив до Харківського гірничого технікуму.

Після демобілізації у 1955 р. В. П. Бобов став студен<

том Кадієвського гірничого технікуму. Завершивши навчання, у

1957 р. отримав направлення на роботу в трест «Лисичанськ<

вугілля» і почав працювати механіком дільниці на шахті ім. ОГПУ.

Потім був електромонтером на Бєлгородському чавунно<

ливарному заводі, інженером відділу обладнання в управлінні

матеріально<технічного постачання і збуту Бєлгородського рад<

наргоспу. В 1960 р. влаштувався на роботу в Бєлгородське

районне управління газопроводів Харківського УМГ, де до

1963 р. обіймав посади старшого інженера, начальника служби

КВП і релейного захисту.

Протягом 1961–1967 рр. він навчався на електромеханічно<

му факультеті ХІРЕ (спеціальність «Гірнича електромеханіка»).

У 1968 р. Володимир Петрович почав працювати начальни<

ком виробничого відділу з автоматики та телемеханіки управлін<

ня газопроводів, які будуються, газовидобувних підприємств

і магістральних газопроводів УМГ «Середня Азія–Центр», а в

1969 р. — на посадах начальника виробничого відділу КВП і А

ВО «Саратовтрансгаз».

У 1978 р. він очолив виробничий відділ КВП і А в УМГ «Чер<

каситрансгаз», у 1985 р. став головним інженером, а в 1996 р. —

першим заступником директора — головним інженером цього

управління. У 2003 р. вийшов на пенсію.

Уповноважений Міністерства газової промисловості, Володи<

мир Бобов зробив великий внесок у спорудження низки магістраль<

них газопроводів і компресорних станцій. Постійно опікувався підви<

щенням надійності роботи технологічного обладнання компресор<

них станцій. Він також активно займався удосконаленням вироб<

ничих процесів та запровадженням інноваційних рішень. Разом із

працівниками Запорізького машинобудівного інституту брав

участь у розробці способу виготовлення робочих лопаток турбіни

високого та низького тиску турбоагрегату ГТК<10І із вітчизняних

сплавів, а зі співробітниками товариства «Кіатон» — способу ліквіда<

ції витоків газу на лінійній частині газопроводу з допомогою полі<

мерних компонентів. У співпраці з фахівцями ІЕЗ ім. Є. О. Патона

Володимир Петрович забезпечив освоєння технології ремонту га<

зопроводу під тиском, а також приєднання відгалужень до діючого

газопроводу без припинення подавання газу користувачам. 

За багаторічну сумлінну працю нагороджений орденом

«Знак Пошани», срібною і бронзовою медалями ВДНГ, меда<

лями «За будівництво магістрального газопроводу «Союз»,

«Ветеран праці». В. П. Бобов — відмінник газової промисло<

вості, заслужений працівник АТ «Укргазпром», ветеран праці

АТ «Укргазпром».
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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 4 квітня 1938 р. у с. Дейкалівка Зіньківського

району на Полтавщині. Після закінчення Львівського політехніч<

ного інституту в 1961 р. почав працювати інженером, а потім

буровим майстром у Надвірнянській конторі розвідувального

буріння тресту «Прикарпатбурнафта».

З 1994 р. С. Ф. Білик був інженером, старшим науковим

співробітником, завідувачем сектору, начальником відділу в

інституті «УкрдіпроНДІнафта» (м. Київ). Протягом 1986–1990 рр.

він обіймав посаду керівника контракту з технічного сприяння у

Нафтогазовому інституті Міністерства енергетики Індії. Після по<

вернення із закордонного відрядження був завідувачем лабора<

торії, головним науковим співробітником, начальником відділу

УкрдіпроНДІнафти.

З 1992 до 1998 р. Сергій Федорович працював заступни<

ком начальника, начальником Науково<технічного управління

Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної

промисловості України. Після реорганізації управління галуззю

очолював Управління науки і техніки, був заступником началь<

ника Департаменту науки і техніки НАК «Нафтогаз України».

З 2003 р. обіймав посаду заступника керівника представництва

ТОВ «Газпромекспорт» в Україні.

Сергій Білик — автор понад 100 опублікованих наукових

праць (більша частина яких присвячена проблемам надійності

кріплення нафтових і газових свердловин, надійності роботи

магістральних трубопроводів) та 15 винаходів і патентів. Його

монографія «Герметичність і міцність конічних різьбових з’єд<

нань труб нафтового сортаменту» стала першою спробою тео<

ретичного обґрунтування методів проектування й експлуатації

різьбових з’єднань труб і визначення перспектив подальшого

їх удосконалення; в ній запропоновано нову методику розра<

хунків міцності та герметичності при різних умовах наванта<

жень і на її основі представлено практичні рекомендації з конст<

руювання різьбових з’єднань.

Останнім часом учений багато уваги приділяв стратегічним

питанням розвитку нафтогазової промисловості України, під<

вищенню енергетичної безпеки держави. Він одним із перших

наголосив на необхідності враховувати фактор ризику під час

оцінювання ресурсу й експлуатаційної надійності роботи трубо<

проводів.

Сергій Федорович був членом Вищої атестаційної комісії

колишнього СРСР, спеціалізованих учених рад із захисту док<

торських і кандидатських дисертацій Івано<Франківського націо<

нального технічного університету нафти і газу та ДП «Науканаф<

тогаз», редакційних колегій журналу «Нафтова і газова промис<

ловість» та «Вісника Національної газової спілки України».

Помер 7 березня 2008 р.

Білик 
Сергій Федорович

Доктор технічних наук, 
академік УНГА, 
фахівець у галузі 
кріплення свердловин




