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Професіонали галузі

Народився 17 серпня 1963 р. у м. Чернігів.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет

ім. О. М. Горького за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошук та

розвідка родовищ корисних копалин».

З 1985 до 1987 р. працював геологом у партії регіональної

геології Уральської геолого<знімальної експедиції (м. Сверд<

ловськ, Росія), протягом 1987–1988 рр. — старшим інжене<

ром Інституту меліорації та агрохімії ім. А. В. Соколова

(м. Харків). Упродовж 1988– 2005 рр. А. М. Коваль пройшов

шлях від інженера<технолога до старшого наукового

співробітника УкрНДІгазу. В 2005 р. став завідувачем відділу

нафтогазопошукових технологій, а в 2010 р. — відділення

нафтогазопошукових технологій та управління базами даних

ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України».

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

Анатолій Миколайович — фахівець у сфері дистанційних

досліджень та вивчення геологічної будови нафтогазоносних об<

ластей України із застосуванням аерокосмічної інформації, мор<

фоструктурного аналізу і геоінформаційних технологій, а також у

галузі прогнозу перспектив нафтогазоносності за інтегральним

аналізом даних прямих методів пошуку вуглеводнів. Брав участь у

відкритті газових родовищ у межах Більче<Волицької зони Перед<

карпатського прогину, зокрема, Рубанівського та Любешівського.

Опублікував понад 80 робіт із проблем тектоніки й історії роз<

витку нафтогазоносних басейнів України, методики дистанційних

аерокосмогеологічних досліджень, прогнозування нафтогазо<

носних морфоструктур. Загалом має 98 наукових робіт, серед

основних — «О закономерностях ориентировок и хронологии

формирования морфологических элементов карстовых полос<

тей на примере пещер Урала», «Геологічна будова і перспективи

нафтогазоносності морфоструктур північно<західного Передкар<

паття», «Застосування прямих методів пошуку вуглеводнів —

один із напрямів покращення ефективності нафтогазопошукових

робіт в Україні», «Про відновлення покладів нафти та газу в

Україні» (у співавт.).

А. М. Коваль — головний вчений секретар УНГА, керівник

відділення нетрадиційних методів підготовки нафтогазоресурс<

ної бази УНГА, член Спілки геологів України, член Громадської

ради при Держгеонадра України.

Протягом 1981–1991 рр. активно займався спелеологією.

Був одним із засновників секції спелеотуризму Харківського дер<

жавного університету (1983) та головою її правління (1987–1990),

відкривачем і першопрохідником карстових порожнин Каньон<

Самохватівська (глибина — 320 м), Вітерець (200 м) та ще низки

менших печер, відкривачем печери ім. Божка (500 м) у Хіпстинсь<

кому масиві Кавказьких гір. В 1987 р. був учасником досліджень

карстової системи Сніжна<Меженого (1752 м) до глибини 480 м.

Анатолій Миколайович — почесний розвідник надр України.
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Народився 9 лютого 1939 р. у с. Монилівка Зборівського

району Тернопільської області. У 1960 р. закінчив ЛПІ (спеціаль<

ність «Електрифікація»), в 1973 р. — ІФІНГ («Автоматизація

гірничих робіт»), у 1987 р. — МІНГ ім. Г. В. Плеханова.

Трудову діяльність розпочав у 1960 р. Був інженером, стар<

шим інженером проектного інституту «Укрзахіденерго», інже<

нером і виконробом Київського пусконалагоджувального уп<

равління. З 1967 р. працював у Стрийському газопромисло<

вому управлінні (пізніше — УМГ «Львівтрансгаз»): пройшов

шлях головного енергетика, начальника відділу з використан<

ня ресурсів та екології, заступника директора з виробництва

(1979–1987), головного інженера (1987–2002). Роман Ілліч

брав участь у розвідуванні й облаштуванні нових газових ро<

довищ на Львівщині, зокрема таких значних, як Пинянське і

Залужанське. За виробничі успіхи у технології видобування

газу, автоматизації виробництва двічі був представлений на

ВДНГ СРСР, нагороджений медалями.

Протягом 2000–2011 р. працював начальником відділу з ви<

користання ресурсів та екології УМГ «Львівтрансгаз».

Р. І. Коваль долучався до проектування і створення унікальних

ПСГ на базі вироблених родовищ (Більче<Волицького, Дашав<

ського, Опарського, Угерського), які ефективно і безаварійно

функціонують уже понад 40 років, до будівництва компресорної

станції Опарського ПСГ, спорудження газотранспортних систем

Київ–Захід України, Івацевичі–Долина, Торжок–Долина.

Опікувався розвитком інфраструктури експорту природного

газу до Польщі, зокрема будівництвом компресорної станції в

Комарно й інших об’єктів.

Був безпосереднім учасником створення системи обстежен<

ня і реабілітації ГТС, реновації компресорних станцій, впровад<

ження сучасних методів та засобів діагностики й ремонту газо<

проводів. Багато уваги приділяв розробці нових технічних рішень

і запровадженню енергоощадних екологічно чистих технологій.

Роман Ілліч зробив великий внесок у газифікацію північно<

західних областей України. Керував роботами зі зведення нових

відгалужень газопроводів і АГНКС, завдяки чому основні об’єкти

Львівської та Тернопільської областей були практично повністю

газифіковані.

Є автором низки наукових статей і шести винаходів, спрямо<

ваних на вдосконалення надійності роботи газотранспортної

системи, зокрема на її обстеження і ремонти, багатьох розвідок

з історії галузі. Р. І. Коваль — академік Української академії наук

національного прогресу. 

Нагороджений орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ст.,

медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», Ради Міністрів і

Укрпрофради УРСР. Він — відмінник газової промисловості, почес<

ний працівник газової промисловості, державний працівник наф<

тового гірництва і газівництва Польщі, заслужений гірник Польщі.
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