Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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фахівець у сфері розробки
нафтових родовищ, управлінець
Народився 12 липня 1931 р. у м. Оренбург (Росія).
Протягом 1948–1953 рр. навчався у МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губ>
кіна, де опанував спеціальність «Розробка нафтових і газових
родовищ». Одразу після закінчення вишу В. П. Онопрієнко всту>
пив в аспірантуру, а в 1956 р. захистив кандидатську дисертацію
«Дослідження руху двофазної нестисливої рідини в пористому
середовищі». З 1958 р. він — кандидат технічних наук.
Навчання в аспірантурі успішно поєднував з роботою на
посаді інженера ВНДІнафти. Упродовж 1956–1961 рр. працю>
вав у Татарському НДІнафти та фактично стояв біля джерел
розвитку нафтової промисловості Татарстану. Керував ство>
ренням проекту і розробкою потужного Ромашкінського ро>
довища.
З 1963 р. Віктор Пантелійович обіймав посаду начальника
відділу розробки нафтових родовищ, а з 1969 р. — першого
заступника директора з наукової роботи у сфері видобутку
нафти в інституті «УкрдіпроНДІнафта». Протягом 1969–1995 рр.
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Народився 21 серпня 1948 р. у с. Гірне Стрийського району
Львівської області.
Упродовж 1966–1971 рр. Ярослав Опришко навчався на
факультеті технології органічних речовин ЛПІ (спеціальність
«Хімічна технологія переробки нафти і газу»).
У 1971 р. почав працювати інженером>конструктором
у Київському відділі Центрального бюро нафтоапаратури
(м. Подольск Московської області). У 1975 р. він перейшов
до інституту «УкрдіпроНДІнафта» (нині — ПАТ «Український
нафтогазовий інститут»). Тут пройшов шлях від керівника
групи до головного інженера проектів. З 1995 р. очолював
проектне відділення інституту та водночас був першим зас>
тупником голови правління.
Ярослав Степанович брав участь у розробці проектів
новітніх технологій підвищення нафтовіддачі глибинних пок>
ладів нагнітанням у них води із високими термодинамічними
параметрами та впровадженні цих новацій у виробництво.
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був першим заступником директора з науки наукового відді>
лення цієї установи.
В. П. Онопрієнко часто перебував у відрядженнях за кордо>
ном — в Алжирі (1966–1969), Іраку (1972–1973), Сирії (1977–
1978, 1980). Він був керівником контракту радянських фахівців
зі співпраці з Алжирською національною нафтовою компанією
«Sonatrac», займався розробкою великих нафтових родовищ
Хассі>Р’Мель і Хассі>Мессауд у Сахарі. Керував контрактом з
розробки родовища Джибісі у межах співпраці з Сирійською
національною компанією, що включала детальне вивчення гео>
логічної будови родовища, обробку керного матеріалу, дослід>
ження пластових нафт, а також контрактом із буріння нафтових,
зокрема похилих і нагнітальних свердловин, на родовищі
Північна Румейла в Іраку.
Віктор Пантелійович — автор близько 300 наукових
праць і винаходів. Є співавтором статей «Залежність розміру
перехідної зони вода>нафта від параметрів шару та характеру
його розробки», «Розподіл водонафтонасиченості в пористому
середовищі при витисненні з неї нафти водою», «Моделюван>
ня лінійного витіснення нафти водою», науково>технічного
бюлетеня «Про методи визначення вибійних тисків за даними
на гирлі свердловини». Разом з І. Глумовим запатентував сві>
доцтво на винахід «Метод збільшення коефіцієнта нафто>
віддачі при розробці нафтових родовищ».
У 1987 р. за роботу «Розробка та впровадження енерго>
ощадного процесу витіснення малов’язкої нафти з обводнених
шарів методом вологого внутрішньопластового горіння з вико>
ристанням природного напору законтурних вод» учений отри>
мав премію Міністерства нафтової промисловості СРСР.
В. П. Онопрієнко — почесний нафтовик.
Помер 4 лютого 1995 р.

Він також долучався до створення проектів облаштування до>
слідної ділянки для процесу внутрішньопластового горіння на
нафтових покладах із високою обводненістю.
Протягом 1986–1995 рр. був головним інженером проектів
облаштування нафтових родовищ Варадеро та Бока>де>
Харуко на Кубі. Разом зі кубинськими спеціалістами займав>
ся оснащенням низки родовищ>супутників: Гуасімас, Вара>
деро>південь, Камаріока і Канталь.
Під керівництвом Ярослава Опришка проектне відділення
було забезпечене замовленнями нафтогазових підприємств,
а це дало можливість у складний економічний період зберегти
висококваліфікований колектив інституту, який і сьогодні ро>
бить свій внесок у розвиток проектної справи.
Протягом 1995–2000 рр. фахівці товариства долучалися
до розроблення проекту облаштування стратегічно важли>
вого для Томської області Мильджинського газового родо>
вища.
З 2011 р. він — заступник голови правління із загальних
питань ПАТ «Український нафтогазовий інститут».
Я. С. Опришко брав участь у створенні філії ПАТ «Україн>
ський нафтогазовий інститут» у Російській Федерації, опіку>
вався забезпеченням функціонування системи управління
якістю та постійним підвищенням її результативності, органі>
зацією навчання спеціалістів у ліцензованих центрах підви>
щення кваліфікації та їх атестацією, функціонуванням інфраст>
руктури інституту.
Неодноразово нагороджений почесними грамотами й
відзнаками ПАТ «УкрНГІ», ПАТ «Укрнафта», НАК «Нафтогаз
України». За досягнення в нафтовій галузі удостоєний брон>
зової медалі ВДНГ. Він — заслужений працівник промисло>
вості.

