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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 22 жовтня 1934 р. у м. Шостка Сумської області.

У 1954 р. закінчив Нікопольський металургійний технікум,

де отримав кваліфікацію гірничого техніка, та розпочав свою

трудову діяльність старшим колектором геологічної партії № 17

Володимирської експедиції.

Демобілізувавшись, у 1958 р. Анатолій Чайка почав працю>

вати гірничим майстром, заступником начальника, а згодом —

начальником дільниці шахти «Південна» тресту «Ленінруда»

(м. Кривий Ріг).

У 1965 р. він завершив навчання у Київському інженерно>

будівельному інституті, опанувавши спеціальність «Теплогазопос>

тачання та вентиляція». З того ж року був виконробом, начальником

газової дільниці підприємства «Дніпросантехмонтаж». У 1967 р.

Анатолія Федоровича призначили на посаду головного інженера

виробничо>експлуатаційного управління газового господарства

м. Кривий Ріг (нині — ПАТ «Криворіжгаз»). У 1970 р. А. Ф. Чайка

став керівником Дніпропетровського виробничо>експлуатацій>

ного тресту промислової та побутової газифікації «Облпромбут>

газ» та очолював це підприємство до виходу на пенсію у 1990 р.

Саме під його керівництвом трест перетворився на потужне облас>

не підприємство — Виробниче об’єднання газового господарства

«Дніпропетровськгаз» (зараз — ПАТ «Дніпропетровськгаз»).

Анатолій Федорович керував газифікацією населених

пунктів області: було побудовано більше 7,7 тис. км розподіль>

них газопроводів, газифіковано майже 500 тис. квартир, по>

над 3,5 тис. підприємств, 300 сіл, у містах та районних центрах

споруджено 12 виробничо>експлуатаційних баз управлінь газо>

вого господарства, побудовано газонаповнювальну станцію скрап>

леного газу у м. Дніпропетровськ. Тож за рівнем газифікації

область посідала одне з перших місць в Україні.

А. Ф. Чайка опікувався удосконаленням організаційної

структури газового господарства. Цій проблемі була присвяче>

на його кандидатська дисертація, яку він захистив у Київському

інституті народного господарства ім. Д .С. Коротченка у 1981 р.

Результатом його наукової та господарської діяльностей стала

структурна реорганізація об’єднання газового господарства

«Дніпропетровськгаз», до складу якого на початку 1990 р. вхо>

дило 18 управлінь і дві служби з експлуатації газового господа>

рства. За період його керівництва об’єднання неодноразово

було нагороджене дипломами «Підприємство високої культури

виробництва», ім’я керівника занесене на Республіканську

дошку пошани. 

Автор п’яти опублікованих наукових робіт.

Анатолій Чайка був депутатом Дніпропетровської облради.

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора,

«Знак Пошани», медалями. Він — заслужений працівник

ЖГК УРСР. 
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фахівець у сфері газифікації,
управлінець

Народився 14 жовтня 1954 р. у с. Копачів Обухівського

району на Київщині.

У 1977 р. закінчив геологічний факультет КДУ ім. Т. Г. Шев>

ченка. Трудову діяльність розпочав у 1971 р. робітником (потім

став молодшим техніком>геологом) у Київській геологічній екс>

педиції тресту «Київгеологія». Після закінчення вишу Олег Цьоха

працював інженером, геофізиком>інтерпретатором, старшим

геофізиком у Київській ГРЕ тресту «Укргеофізрозвідка».

У 1985–1988 рр. у групі радянських спеціалістів перебував у

закордонному відрядженні в Ємені. З 1988 р. Олег Григорович

обіймав посаду геофізика у тематичній партії № 113 ДГП «Укр>

геофізика». Брав активну участь у реалізації програми

регіональних сейсморозвідувальних досліджень МСГТ у ДДЗ.

В 1992 р. став головним геофізиком із договірних робіт геоло>

гічної служби підприємства. Потім працював головним геофізиком,

заступником начальника виробничого відділу з розвідувальної гео>

фізики. Приділяв велику увагу проблемам підвищення видобутку

вуглеводнів в України та збільшення їх ресурсної бази, завдяки

чому обсяг геофізичних досліджень на ДГП «Укргеофізика» значно

збільшився. Так у складній економічній ситуації було збережено

структуру підприємства та його виробничий потенціал.

З 2000 р. О. Г. Цьоха очолював геологічний відділ ДГП «Укр>

геофізика», а в 2002 р. став головним геологом підприємства. 

За безпосередньою участю Олега Григоровича до пошуково>

розвідувального буріння підготовлено 87 нафтогазоперспек>

тивних об’єктів, що стало основою для відкриття 38 родовищ

нафти і газу. Крім того, завдяки дорозвідці та створенню гео>

логічних моделей діючих родовищ було відкрито ще 70 нових

покладів вуглеводнів.

Головні напрями геологорозвідувальних робіт Олега Цьохи

висвітлені у 26 статтях та двох монографіях серії «Нафтогазоперс>

пективні об’єкти України». Він також брав активну участь в ор>

ганізації і проведенні регіональних сейсморозвідувальних до>

сліджень на території України, результати яких стали основою

для структурно>тектонічного районування Східного нафтогазо>

носного регіону України відповідно до сучасного стану його вив>

ченості, створення геодинамічної моделі формування регіону з

урахуванням рифтових та пострифтових фаз активізації, вста>

новлення закономірностей концентрації нафтогазових родо>

вищ в осадовому чохлі і фундаменті.

Олег Григорович — член Спілки геологів України, Євро>

Азіатського геофізичного товариства.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів

України, грамотою Верховної Ради України, медаллю ім. В. І. Лу>

чицького, срібним та золотим нагрудними знаками Спілки гео>

логів України, знаком «За вагомий внесок у розвиток геологічної

галузі». Він — почесний розвідник надр, лауреат Державної

премії України в галузі науки і техніки.
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