Професіонали галузі

Народився 6 травня 1930 р. у с. Вельбівно Острозького
району на Рівненщині. У 1948 р. вступив на хіміко>технологічний
факультет Львівського політехнічного інституту.
Після закінчення вишу у 1953 р. почав працювати на Ново>
уфимському нафтопереробному заводі (м. Уфа, Башкирія),
де пройшов шлях від оператора до начальника цеху. Брав
участь у будівництві, пуску та освоєнні виробництв із переробки
нафти і газу.
У 1964 р. Микола Лаврентійович був переведений на Над>
вірнянський нафтопереробний завод, який він очолював про>
тягом п’яти років. За цей час тут було збудовано нові та реконст>
руйовано діючі цехи і завод став сучасним підприємством
Прикарпаття.
У 1969 р. М. Л. Ноцека призначили директором Херсонсь>
кого нафтопереробного заводу, який також потребував рекон>
струкції, будівництва й освоєння нових виробництв, а згодом
став потужним підприємством Півдня України.
З 1973 р. Микола Лаврентійович працював у Києві. Спочат>
ку обіймав посаду першого заступника начальника Головного
управління з нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
Української РСР, до складу якого тоді входило 32 підприємства з
переробки нафти й газу потужністю 62 млн т нафти на рік,
заводи з виробництва шин, гумотехнічних виробів, азбесту,
технічного вуглецю тощо.
У той час з ініціативи М. Л. Ноцека було збудовано Ост>
розький шиноремонтний завод, багатоповерхові будинки,
обладнано міську каналізацію, водовід, очисні споруди. Для
забезпечення міста та промислових об’єктів газом протя>
гом 1986–1988 рр. споруджено газопровід Рівне–Острог.
У 2000 р. Миколу Лаврентійовича обрали почесним грома>
дянином м. Острог.

Народився 3 квітня 1927 р. у м. Ромни Сумської області.
У 1944 р. Володимир Овчаренко був призваний до армії і
направлений на фронт. Після війни служив у групі радянських
військ у Німеччині.
Демобілізувавшись у 1950 р., став студентом Львівсько>
го політехнічного інституту, де опанував фах інженера з
буріння нафтових і газових свердловин.
У 1957 р. почав працювати помічником бурильника Пиря>
тинської контори розвідувального буріння тресту «Укрсхід>
нафтогазрозвідка». Протягом 1958–1963 рр. був начальни>
ком дільниць буріння у Ніжинській та Опішнянській конторах
розвідувального буріння. У 1964 р. В. С. Овчаренко став
директором Карлівської контори розвідувального буріння
тресту «Полтаванафтогазрозвідка», а в 1966 р. — головним
інженером цього тресту, в регіоні діяльності якого почали на>
рощувати обсяги глибокого буріння і зростали промислові
запаси газу та конденсату.
У 1973 р. у зв’язку з розширенням масштабів робіт із
розвідки газу в акваторіях Чорного і Азовського морів Воло>
димир Семенович обійняв посаду начальника виробничого
об’єднання «Кримморгеологія» Міністерства геології УРСР.
За період його керівництва зусиллями морських геофізичних
партій організація завершила пошукові сейсмічні досліджен>
ня в українських акваторіях Чорного й Азовського морів та
виявила структури із перспективними запасами газу. Вони
тривалий час були базою для розвідувального буріння, яке з
1979 р. проводили спеціалісти ВО «Чорноморнафтогазпром»
і на них були відкриті Штормове, Одеське, Архангельське й
інші газові родовища.

Ноцек
Микола
Лаврентійович
Інженер>технолог,
член>кореспондент УНГА,
фахівець у галузі переробки
нафти, управлінець
У зв’язку зі структурними змінами в промисловості у 1988 р.
було ліквідовано Головнафтохімпром. Миколу Ноцека призна>
чили генеральним директором державного виробничого об’єд>
нання «Укрнафтахімпром», заступником голови Державного
комітету з хімічної, нафтохімічної промисловості та медвиробів
України. Аж до виходу на пенсію у 1992 р. він був першим віце>
президентом компанії «Укрнафтохім».
Микола Лаврентійович 45 років пропрацював у нафтопере>
робній та нафтохімічній промисловості. Він зробив вагомий
внесок у розвиток галузі. Йому належить близько 40 наукових
праць, авторських свідоцтв на винаходи, присвячених новим
технологіям, приладам та оптимізації технологічних процесів.
За заслуги в розвитку нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості України М. Л. Ноцек двічі нагороджений орде>
ном Трудового Червоного Прапора, грамотою Президії Вер>
ховної Ради УРСР, медалями «За доблесну працю», «Ветеран
праці» та ін.

Овчаренко
Володимир
Семенович
Гірничий інженер, фахівець
із буріння свердловин,
управлінець
Загалом за роки керівництва В. С. Овчаренка (до пере>
дачі морських робіт Міністерству газової промисловості)
фахівці об’єднання «Кримморгеологія» відкрили Голіцинське,
Морське і Північно>Керченське газові родовища, змонтували
морські платформи, ввели в експлуатацію плавучу бурову
установку «Сиваш», побудували комплекс «Геомодель Криму»,
багато баз відпочинку на морських узбережжях і житлових
будинків для геологів. Після виходу на пенсію у 1995 р. він про>
довжував працювати на посаді бурового майстра інструктор>
ської бригади.
Володимир Семенович нагороджений медалями «За тру>
дову доблесть», «За трудову відзнаку», «20 років Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «30 років Перемо>
ги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».
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