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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 2 квітня 1956 р. у м. Калуш Івано>Франківської

області.

З 1973 р. навчався на геологорозвідувальному факультеті

ІФІНГу. У 1978 р., отримавши диплом гірничого інженера>геофі>

зика, В. Й. Прокопів почав працювати геофізиком Івано>Фран>

ківської експедиції з геофізичних досліджень свердловин.

Протягом 1980–1985 рр. обіймав посаду начальника геоло>

гічного відділу, упродовж 1985–1991 рр. — головного геолога,

а з 1991 до 2003 р. — начальника експедиції. За цей тривалий

період підприємство стало лідером із впровадження цифрових

методів геофізичних досліджень свердловин, високоефектив>

них перфораційних систем.

З 2003 р. Володимир Прокопів є заступником голови прав>

ління з геології ПАТ «Укрнафта».

У 2005 р. він захистив кандидатську дисертацію «Фізико>

геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порід

колекторів складної будови за даними геофізичних досліджень

свердловин (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатсь>

кого регіону та Північного Донбасу)».

В. Й. Прокопів зробив вагомий внесок у відкриття нових

родовищ нафти й газу. Брав участь у вивченні Довбушансько>

Бистрицького, Микуличенського, Гвіздецького, Будівського,

Східно>Решетняківського, Малосорочинського родовищ.

В. Й. Прокопів був одним з ініціаторів широкого впроваджен>

ня буріння горизонтальних свердловин на родовищах ВАТ «Укр>

нафта». На прикладі таких свердловин було доведено, що таких

спосіб розкриття пластів дозволяє не лише збільшити початко>

вий дебіт, а й загальний обсяг видобутих вуглеводнів. Крім цього,

вони економічно високоефективні, термін їх окупності зменшу>

ється до одного року. Застосовуючи найсучасніші програмні

продукти, Володимир Йосипович започаткував впровадження

методів гідродинамічного моделювання родовищ компанії.

Зараз одним із пріоритетних напрямів його роботи є пошук

критеріїв промислової нафтогазоносності складнопобудованих

колекторів та можливості вилучення з них вуглеводнів. Цій темі

присвячені понад 40 опублікованих у фахових виданнях наукових

праць ученого.

Він також закінчив Німецьку академію менеджменту Нижньої

Саксонії, навчався у Транс’європейському центрі з питань оцінки

нафтогазових резервів компанії (м. Лондон). З 2000 р. є членом

Міжнародної асоціації нафтових інженерів>геологів.

Володимир Прокопів бере активну участь у роботі Централь>

ної комісії Мінпаливенерго з питань розробки газових, газокон>

денсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ

газу, є одним з її членів.  

Нагороджений медалями ім. В. І. Лучицького, ім. Л. І. Лутугіна,

почесними грамотами Кабінету Міністрів України. Йому присвоєно

звання «Почесний розвідник надр».
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Кандидат геологічних наук,
член>кореспондент УНГА,
фахівець у сфері
геологеофізичного вивчення та
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Народився 7 березня 1927 р. у с. Успенка Буринського

району Сумської області. Брав участь у Другій світовій війні

на ІІ Білоруському фронті. В 1945 р. був поранений.

Після демобілізації з армії В. Г. Пушкар став студентом

Львівського газопаливного технікуму. В 1949 р. отримав дип>

лом техніка із буріння нафтових і газових свердловин.

Того ж року розпочав трудовий шлях помічником буриль>

ника Одеської геологорозвідувальної контори об’єднання

«Укргазбуд». Потім працював бурильником, буровим майст>

ром у Мирненській опорній буровій партії (Одеська область).

У 1950 р. Василь Григорович був призначений на посаду

начальника Болградської роторної нафторозвідки тресту

«Укрсхіднафторозвідка». В 1955 р. він почав працювати в

Битківській конторі буріння компанії «Укрнафта». Пізніше про>

йшов шлях начальника прокатно>ремонтного цеху, директора

Бориславської контори розвідувального буріння.

У 1964 р. у зв’язку із розширенням робіт з освоєння наф>

тових і газових родовищ в Чернігівській області він був направ>

лений на посаду начальника Прилуцького нафтопромислового

управління. 

Наступного року на базі цього НПУ засноване об’єднання

«Чернігівнафтогаз», а Василь Григорович став його головним

інженером. У 1970 р. він очолив нафтогазовидобувне управ>

ління «Чернігівнафтогаз».

У 1965 р. закінчив Львівський політехнічний інститут та

отримав диплом гірничого інженера.

Василь Пушкар на високому рівні організував роботу ве>

ликого колективу. За період його керівництва НГВУ «Черні>

гівнафтогаз» неодноразово посідало перші місця у змаганнях

серед підприємств Міністерства нафтової промисловості

СРСР. Упродовж трудової діяльності Василь Григорович по>

стійно підвищував рівень своїх технічних завдань.

Протягом 1981–1985 рр. за направленням Міннафтопро>

му СРСР працював головним радником при Державній комісії

з видобутку нафти і газу в Індії. За цей період був нагородже>

ний Почесною грамотою Посольства СРСР, а його ім’я за>

несене в Книгу пошани посольства. З 1985 р. і до виходу на

пенсію в 1987 р. він обіймав посаду головного економіста

НВГУ «Чернігівнафтогаз».

За високі трудові досягнення В. Г. Пушкар нагороджений

урядовими відзнаками — орденом Леніна, двома орденами

Трудового Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни I ст.,

ювілейними медалями «За перемогу над Німеччиною у Ве>

ликій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» та «20 років Перемо>

ги над Німеччиною».

Помер 6 січня 1989 р.

Пушкар
Василь Григорович 
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