Професіонали галузі

Народився 19 січня 1928 р. у м. Станіслав (нині — Івано>
Франківськ) у родині службовців.
Упродовж 1941–1943 рр. навчався в гімназії м. Станіслава,
а потім разом із сім’єю переїхав у с. Рибник Дрогобицького
району Львівської області. У 1945 р. Б. І. Чайковський вступив
на нафтовий факультет ЛПІ. Під час навчання працював інже>
нером відділу буріння в об’єднанні «Укргаз». У 1951 р. отри>
мав кваліфікацію гірничого інженера з розробки нафтових і
газових родовищ.
Після закінчення інституту був начальником дільниці, а
потім — начальником виробничо>технічного відділу контори
буріння № 3 тресту «Укрбургаз». У 1952 р. очолив Рудківську
дільницю в конторі буріння № 1 того ж тресту.
У 1953 р. Бориса Ігоровича призначили директором наф>
тогазорозвідки «Рудки», яку організували на базі Рудківської
дільниці.
Через два роки він став головним інженером контори
буріння «Рудки», а в 1957 р. — директором Битківської кон>
тори буріння, що входила до системи управління нафтової
та хімічної промисловості Станіславського раднаргоспу.
В 1959 р. був організований трест «Станіславбурнафта», де
Борис Ігорович обійняв посаду головного інженера. У 1961
р. він очолив цей трест, а у 1964 р. Б. І. Чайковського призна>
чили заступником начальника з буріння об’єднання «Укр>
західнафтогаз». Очолюючи бурові організації, він приділяв
велику увагу підтриманню суворої технологічної дисципліни
та запровадженню нової техніки і сучасних технологій. Так
вперше в Україні було організовано двостовбурне буріння
з однієї бурової установки, широке використання електро>
бурів, алмазного бурового інструменту, нових хімреагентів

Народився 10 вересня 1941 р. у м. Івано>Франківськ. У 1946 р.
закінчив Дрогобицький нафтовий технікум (спеціальність «Буріння
нафтових і газових свердловин»), у 1970 р. — ІФІНГ («Технологія
такомплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ»),
а в 1974 р. — аспірантуру ВНДІБТу (м. Москва). У 1981 р. захистив
кандидатську дисертацію «Удосконалювання технології турбінного
буріння на основі розробки турбін зі змінним гідравлічним тиском».
Трудову діяльність розпочав у 1960 р. помічником, а потім
бурильником Надвірнянської КРБ тресту «Станіславбурнафта»,
а через два роки перейшов до Івано>Франківської групи про>
мислових випробувань ВНДІБТу, де пройшов шлях від інженера
до керівника групи.
Протягом 1962–1971 рр. Геннадій Чайковський брав участь
в організації і керував промисловими випробуваннями нової
техніки, створеної науковцями ВНДІБТу, у складних гірничо>
геологічних умовах західних та східних областей України.
Під час навчання в аспірантурі (1972–1974) Г. П. Чайковсь>
кий продовжував проводити промислові випробування, дослід>
жувати і вдосконалювати унікальні технічні засоби та технології
турбінного способу буріння під час спорудження надглибоких
(більше 7000 м) свердловин № 1>Шевченкове й № 1>Синевид>
не. За його участю вперше у вітчизняній і закордонній практиці
було успішно використано шарошкові низькообертові долота з
маслонаповненими опорами при турбінному бурінні в умовах
Карпатських гір України й Скелястих гір Канади.
З 1975 до 1984 р. Геннадій Петрович працював старшим
науковим співробітником і завідувачем Білоруського відділу
промислових випробувань ВНДІБТу (м. Гомель), де керував за>
провадженням нової технології низьколітражного турбінного
способу буріння безопорними долотами із тривалістю безпе>
рервного рейсу механічного буріння 400 годин і більше.

Чайковський
Борис Ігорович
Гірничий інженер, фахівець
у сфері буріння свердловин,
управлінець
для оброблення рідин, використання повітря замість буро>
вих розчинів, запровадження елементів механізації і автома>
тики бурових робіт.
У 1966 р. він був направлений Міністерством нафтовидо>
бувної промисловості СРСР до Алжиру. Тут пройшов шлях від
інженера до керівника контракту, а згодом — до радника з
нафти міністра промисловості та енергетики АНДР.
У 1971 р. він повернувся із закордонного відрядження і
його призначили на посаду начальника виробничого об’єд>
нання «Укрнафта».
За великі досягнення у професійній діяльності та вагомий
внесок у розвиток нафтогазової промисловості Б. І. Чайков>
ський був відзначений низкою нагород, серед яких — орде>
ни Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», ювілейна
медаль «За доблесну працю».
Помер 21 серпня 1972 р.

Чайковський
Геннадій Петрович
Кандидат технічних наук,
фахівець у сфері буріння
свердловин і випробування
нової бурової техніки
Упродовж 1985–1993 рр. він очолював відділ стендових ви>
пробувань ВНДІБТу у Підмосков’ї. Тут під його керівництвом і за
особистою участю був створений унікальний експериментально>
дослідницький комплекс, на основі якого розроблено й дове>
дено до промислового застосування нові конструкції турбо>
бурів, гвинтових вибійних двигунів, пакерних систем, різьбових
з’єднань обсадних і бурильних труб, пристроїв для буріння гори>
зонтальних свердловин, а також противикидного обладнання.
З 1994 р. Геннадій Чайковський — є одним із керівників
ВАТ НВО «Бурова техніка» (ВНДІБТ): він обіймав посаду заступ>
ника генерального директора, з 2006 р. — технічного директора.
З 2012 р. — генеральний директор цього підприємства.
Геннадій Петрович — доцент РДУНГ ім. акад. І. М. Губкіна, автор
95 наукових праць і винаходів.
Нагороджений двома преміями Уряду РФ у галузі науки та
техніки. Йому присвоєно почесні звання «Винахідник СРСР»,
«Почесний нафтовик», «Почесний працівник ПЕК Росії».
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