
Народився 28 червня 1922 р. у с. Здолбиця Дубнівського

району Рівненської області. 

У 1952 р. закінчив ЛПІ (спеціальність «Геологія і розвідка наф<

тових та газових родовищ»). Трудову діяльність розпочав геоло<

гом у Миргородській КРБ. Згодом В. П. Гордієвич став старшим

геологом у Солохівській нафтогазорозвідці, а в 1956 р. — голов<

ним геологом Новосанжарської контори буріння тресту «Полта<

ванафтогазрозвідка». Брав участь у відкритті Солохівського,

Рунівщинського, Зачепилівського, Машівського, Михайлівського,

Більського, Качанівського нафтових і газових родовищ. Став

одним з ініціаторів виокремлення у південно<східній частині ДДЗ

потужної товщі соленосних та теригенних утворень нижньоперм<

ських відкладів, завдяки чому було змінено напрям пошуково<

розвідувальних робіт і відкрито низку ГКР.

У 1961 р. у зв’язку з розширенням пошукових робіт у Криму

В’ячеслава Панасовича призначили на посаду головного геоло<

га експедиції (з 1964 р. — тресту) «Кримнафтогазрозвідка».

Під керівництвом В. П. Гордієвича розроблено програми по<

шукових робіт у рівнинному Криму, завдяки яким за короткий

термін відкрито Глібівське, Джанкойське й інші газові родовища.

Завдяки його зусиллям було створено Феодосійську, Євпато<

рійську, Джанкойську та Арцизьку нафтогазорозвідувальні

експедиції, а також комплексну тематичну партію. 

В’ячеслав Панасович активно займався науково<дослідною

діяльністю, результати якої висвітлені у більш ніж 30 друкованих

працях. Головні ідеї наукових пошуків ученого базувалися на

обґрунтованості перспектив газоносності шельфів Чорного й

Азовського морів та необхідності пошуків родовищ на виявлених

підняттях, насамперед на Голіцинському.

У 1971 р. у ВНДГНІ В’ячеслав Гордієвич захистив кандидатсь<

ку дисертацію. Наступного року він був призначений на посаду

головного геолога об’єднання «Кримморгеологія».

У 1973 р. перейшов працювати до УкрНДІгазу, де в 1974 р.

очолив Кримську комплексну науково<дослідну лабораторію. В

1978 р. вона була реорганізована в комплексну тематичну пар<

тію ВО «Чорноморнафтогазпром», а В’ячеслав Панасович — при<

значений начальником цієї партії. Під його керівництвом складе<

но понад 50 проектів для освоєння газових ресурсів Чорного й

Азовського морів, розроблено проект пошуково<розвідувально<

го буріння на Іллічівській структурі чорноморського шельфу.

В 1981 р. партія ввійшла до складу ВНДПІморнафтогазу, де

В. П. Гордієвич став завідувачем лабораторії регіональної гео<

логії, пошуків і розвідки нафти й газу. З 1986 р. і до останніх днів

життя працював завідувачем сектору регіональної пошукової і

розвідувальної геології ВНДПІшельфу.

Удостоєний звання «Відмінник розвідки надр». На його честь

названа одна із перспективних структур в акваторії Чорного моря.

Помер 4 квітня 1991 р.
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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 8 лютого 1938 р. у м. Харків.

Закінчивши в 1952 р. Харківський технологічний технікум, роз<

почав трудову діяльність старшим майстром текстильної фабри<

ки в м. Актюбінськ (Казахстан).

Після служби в армії Анатолій Гордієнко працював старшим

інженером на Харківському машинобудівному заводі «ФЕД»,

потім займався партійно<комсомольською роботою. У 1969 р.

закінчив Харківський політехнічний інститут.

Із 1973 р. Анатолій Леонтійович був директором дирекції під<

приємства «Донець<Харківводбуд». У 1980 р. став керівником

республіканського тресту «Укргазкомунбуд», у 1999–2003 рр.

працював заступником голови правління з капітального

будівництва ВАТ «Харківгаз».

Він керував зведенням багатьох об’єктів, які забезпечували

подавання питної води жителям Харкова й очищення стічних

вод. За його безпосередньою участю побудовано близько

28 тис. км газопроводів у 13 областях України, газифіковано

сотні тисяч житлових будинків, зведено нові виробничі майс<

терні та інші важливі об’єкти. 

А. Л. Гордієнко був одним з ініціаторів будівництва газопро<

водів із поліетиленових труб, для чого за кордоном було прид<

бано єдиний на той час в Україні верстат для виготовлення

якісних з’єднань «сталь–поліетилен» на газопроводах. Замість

металічних ізолювальних фланців використано пластмасову

ізолювальну муфту, яку виготовляли на заводі «Харпластмас»

(м. Харків).

Під керівництвом Анатолія Леонтійовича спеціалісти галузі

розробили і змонтували рухомий зварювальний комплекс для

будівництва газопроводів, удосконалили різальну головку та

раціонально використовували шнекову система відведення від<

працьованої землі у спеціальній машині під час виконання про<

колу під дорогами, трасами, залізничними полотнами і різними

комунікаціями без їх ушкодження. Організація передзимового

прокладання траншей, зварювання газопроводів у зимових

умовах та їх укладання сприяли значному збільшенню обсягів

будівництва газопроводів у зимово<весняний період. 

А. Л. Гордієнко приділяв велику увагу підвищенню професій<

ної майстерності фахівців і робітників. Кожного року вдоскона<

лювалася система контролю за якістю будівництва газопрово<

дів із застосуванням сучасних технологій.

Анатолій Гордієнко — народний депутат Верховної Ради

України І скликання. Неодноразово був депутатом Харківської

обласної ради.

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора,

«За заслуги» ІІІ ст., грамотами Верховної Ради України, Харківської

ОДА, почесним знаком НАК «Нафтогаз України» І ст. Він — лау<

реат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений працівник житлово<

комунального господарства УРСР.
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Інженер<механік, 
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