Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 7 жовтня 1943 р. у м. Синельникове на Дніпро<
петровщині. У 1963 р. закінчив Дніпропетровський енергобу<
дівельний технікум, у 1996 р. — Київський інститут перепідго<
товки, підвищення кваліфікації кадрів і наукових досліджень
«Укркомунекономіка».
Трудову діяльність розпочав у 1962 р. слюсарем у Дніпропет<
ровському БМУ<554 тресту «Дніпросантехмонтаж».
У 1968 р. став інженером технічного контролю виробничої кон<
тори «Севастопольгаз». За його участю розпочалася газифікація
природним газом підприємств та населення, а також постачання
скрапленого газу із Севастопольської ГНС жителям Ялти, Бахчи<
сарая і Євпаторії. З 1971 р. він обіймав посаду головного інжене<
ра виробничої контори природного газу «Севастопольгаз».
У 1975 р. газові господарства міста були об’єднанні у
ВО «Севастопольгаз», а О. А. Калиновський став заступником
начальника з будівництва. Під його керівництвом наступного року
була введена в експлуатацію перша в Україні виробнича база.
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Народився 6 вересня 1920 р. у м. Малога Ярославської
області (Росія).
У 1942 р. завершив навчання у Грозненському нафтовому
інституті та отримав кваліфікацію гірничого інженера<геолога.
В 1954 р. із відзнакою закінчив Московський інститут нафто<
хімічної і газової промисловості ім. акад. І. М. Губкіна.
Свій трудовий шлях Валентин Каменський розпочав
у 1942 р. у Нижньоволзькій та Грозненській геологічних експе<
диціях, потім працював на Крайній Півночі в районі мису Нордвік.
Із 1948 р. він обіймав посаду головного геолога Миргород<
ської контори буріння, де брав активну участь у пошуково<роз<
відувальних роботах поблизу хутора Радченково, недалеко від
Миргорода. В 1950 р. під його керівництвом було відкрите пер<
ше нафтогазове родовище Полтавщини — Радченківське, —
що мало важливе значення для розвитку нафтогазової промис<
ловості Східної України.
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У 1985 р. Олександр Анатолійович очолив ВО «Севасто<
польгаз», а після його реорганізації у 1988 р. обійняв поса<
ду голови правління ВАТ із газопостачання та газифікації
«Севастопольгаз»< підприємства, яке обслуговує більш ніж
1360 км газопроводів високого, середнього та низького
тиску, 85 одиниць газорегуляторних пунктів, забезпечує
щорічне транспортування і постачання природного газу на
потреби промисловості та населення.
За період роботи на посаді керівника підприємства О. А. Ка<
линовський сформував висококваліфікований колектив. Під
час газифікації міста було ліквідовано практично усі котельні,
які працювали на рідкому і твердому паливі, — їх переведено
на природний газ. У 1999 р. була введена в експлуатацію газо<
розподільна станція № 3 газової мережі Глібовка–Севасто<
поль, яка дала можливість підвищити темпи газифікації міста і
розпочати газифікацію одного з найбільших його районів —
Північної сторони та сільської зони.
У 2002 р. Олександр Калиновський був обраний депутатом
Севастопольської міськради.
З 2010 р. він працює на посаді директора із загальних пи<
тань у ПАТ «Севастопольгаз». Є членом правління товариства.
Опікується стабільною та безаварійною роботою усіх структур<
них підрозділів підприємства.
За великий внесок у соціально<економічний розвиток Се<
вастополя у 2003 р. Олександру Анатолійовичу було присво<
єно почесне звання «Заслужений працівник промисловості
України». Він нагороджений почесними грамотами НАК «Наф<
тогаз України», Севастопольської міськдержадміністрації та
міськради. Він — учасник міжнародних газових форумів, лауре<
ат українського конкурсу «Ділова людина — 2003». Удостоєний
медалі «За заслуги перед містом<героєм Севастополем».

Після закінчення МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна Валентин
Павлович працював головним геологом трестів «Борислав<
нафта» та «Станіславнафта». Протягом 1954–1966 рр. за йо<
го участю були відкриті нові поклади нафти та газу у піднасуві
Бориславського родовища, еоцені Битківського і Долинсько<
го родовища, а також нові родовища — Північно<Долинське,
Орів<Уличнянське, Спаське, Пнівське, Гвіздецьке, Росільнянське,
Бабчинське й інші.
Він опікувався створенням та запровадженням сучасних
технологій із розробки родовищ, які б сприяли суттєвому під<
вищенню нафтовилучення з надр. Зокрема, на Битківському
родовищі вперше в практиці було застосовано газо<водяну
репресію, на Долинському — заводнення, а на Північно<Долин<
ському та Битківському розпочато газліфтну експлуатацію
свердловин.
З 1966 р. Валентин Каменський був головним геологом
об’єднання «Укрсхіднафта» (м. Полтава). Його зусиллями під<
тверджено продуктивність девону на Сагайдацькій площі та від<
крито нові родовища — Бугреватівське, Козіївське, Клинсько<
Сарське, Краснознаменське, а також нові поклади на старих
родовищах.
У 1976 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему
«Закономірності розміщення родовищ нафти і газу в Дніпров<
сько<Донецькій западині».
Валентин Павлович видав 80 наукових праць, 15 технічних
звітів, розробив десять раціоналізаторських пропозицій. Він
також підготував серію мемуарів, присвячених післявоєнній
історії нафтогазової промисловості України.
В. П. Каменський — почесний пенсіонер: він удостоєний
пенсії за особливі заслуги перед Україною.

