Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Фабрика
Анатолій Степанович
Інженер>механік, фахівець
у сфері газифікації, управлінець
Народився 16 березня 1940 р. у с. Високі Байраки Кірово>
градського району Кіровоградської області. Трудову діяльність
розпочав у 1957 р. контролером тресту «Водоканал» (м. Кірово>
град).
Протягом 1958–1971 рр. А. С. Фабрика працював слюсарем,
майстром, начальником служби, головним інженером у Між>
обласній контрі скрапленого газу.
У 1967 р. закінчив Кіровоградську філію Харківського полі>
технічного інституту та отримав диплом інженера>механіка.
У 1971 р. розпочалася газифікація Кіровоградської області.
З 1971 до 2004 р. Анатолій Степанович працював начальником
Кіровоградського обласного газового управління, а після реор>
ганізації — головою правління ВАТ «Кіровоградгаз». За його ак>
тивною участю для підготовки спеціалістів з експлуатації газових
мереж при цьому підприємстві була відкрита філія кафедри теп>
логазопостачання Одеського інженерно>будівельного інституту.
В кожному районі було побудовано експлуатаційні бази (зокрема

Фединський
Всеволод
Володимирович
Доктор фізико>математичних
наук, професор, член>
кореспондент АН СРСР,
фахівець у сфері розвідувальної
геофізики
Народився 1 травня 1908 р. у с. Велика Багачка, що біля
Миргорода на Полтавщині.
Навчаючись у місцевій гімназії, В. В. Фединський організу>
вав астрономічний гурток. У 1924 р. після закінчення цього ос>
вітнього закладу він вступив на фізико>математичний факультет
Московського державного університету. З 1930 р. працював
керівником гравіметричних розвідувальних партій в Азербайд>
жані, Дагестані, Туркменістані, Поволжі.
Протягом чверті століття Всеволод Володимирович керував
розвідувальними геофізичними дослідженнями, брав участь у
науковому обґрунтуванні проблем буріння надглибоких сверд>
ловин. У 1943 р. він очолив Науково>дослідний інститут прик>
ладної геофізики. Всеволод Фединський розробив теорію і
принципи роботи гравіметра>висотоміра й інших геофізичних
приладів. У 1947 р. під час захисту кандидатської дисертації її
було визнано гідною присудження йому докторського ступеня.
У 1951 р. за створення і впровадження у промислове виробни>
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будівельно>монтажні), дві газонаповнювальні станції потужністю
10 та 40 тис. т газу на рік, а також адміністративно>побутовий
корпус.
За період керівництва А. С. Фабрики газифіковано міста і
населені пункти області, введено в експлуатацію понад 2 тис. км
газових мереж. З його ініціативи запроваджено одноступеневу
систему газозабезпечення споживачів приватного сектору, що
майже на 20% зменшило вартість газифікації будинків. Розпо>
чато заміну сталевих газових труб на поліетиленові, що також
сприяло економії під час проведення будівельно>монтажних
робіт більш ніж на 25% і скороченню часу на будівництво газо>
проводів удвічі.
Анатолій Фабрика брав участь в оснащенні побутовими
лічильниками житлового фонду. Процес обліку газу і розрахунки
були повністю комп’ютеризовані. Під його керівництвом
підприємство долучилося до будівництва оздоровчих баз для
працівників — бази відпочинку в Коблево, санаторію «Арніка» у
Трускавці, санаторію «Ай>Петрі» в Криму.
З 2004 р. він є членом наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
Анатолій Степанович був депутатом Кіровоградської район>
ної ради народних депутатів двох скликань, міської ради народ>
них депутатів п’яти скликань, обласної ради народних депутатів.
Він — учасник міжнародних газових форумів. Його професійна
діяльність відзначена низкою високих нагород, серед яких орден
«За заслуги» ІІІ ст., ювілейний орден Митрополита Київського та
всієї України Володимира «Різдво Христове — 2000» II ст., Грамо>
та Президента України, почесна відзнака НАК «Нафтогаз»
України І ст., Почесна грамота Кіровоградської обласної держав>
ної адміністрації. Ім’я А. С. Фабрики внесене до Книги пошани
ДК «Газ України». Йому присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник сфери послуг України».

цтво вітчизняних гравіметрів група вчених, яка працювала під
його керівництвом, отримала Державну премію СРСР.
Наступного року В. В. Фединський був призначений
керівником Головнафтогеофізики Міннафтопрому СРСР, а в
1957 р. — Управління геофізичних робіт Мінгеології СРСР.
Учений ініціював наукові роботи з морської геофізики на те>
ренах Радянського Союзу і гравіметричні дослідження у Сві>
товому океані та Антарктиці. Завдяки його підтримці в Україні
для відкриття родовищ нафти і газу почали проводити геоло>
горозвідувальні роботи на шельфах прилеглих морів.
З ініціативи Всеволода Володимировича було організоване
масштабне геофізичне вивчення морських акваторій СРСР,
яке розпочалося на шельфі Чорного моря. На думку вченого,
саме в Україні були найсприятливіші кліматичні умови та висо>
кокваліфіковані кадри для відпрацювання нових складних
морських технологій.
В. В. Фединський активно займався педагогічною діяльніс>
тю. У 1957 р. очолив кафедру геофізичних методів дослідження
земної кори на геологічному факультеті, а в 70>х рр. ХХ ст. був
керівником геофізичного відділення та професором цього
факультету Московського державного університету. Є автором
фундаментальної наукової праці «Розвідувальна геофізика»,
яка була кілька разів перевидана. Інший важливий напрям нау>
кової роботи вченого — метеорна астрономія. Він був головою
Комісії з комет і метеоритів при Астрономічній раді АН СРСР
(1958–1973), президентом Комісії № 22 «Метеори, метеорити
та міжпланетний пил» Міжнародного астрономічного союзу
(1958–1964), заступником голови Комітету з метеоритів
АН СРСР (з 1976 p.). Нагороджений п’ятьма орденами і меда>
лями. Лауреат Державної премії СРСР.
Помер 17 червня 1978 р.

