Професіонали галузі

Народився 22 квітня 1952 р. у с. Вербів Бережанського
району на Тернопільщині. У 1974 р. закінчив ІФІНГ, згодом —
аспірантуру ІГН АН УРСР.
Протягом 1974–2000 рр. працював у системі ДП «Чернігів>
нафтогазгеологія». Пройшов шлях від геофізика до начальника
геологічного відділу. Був організатором і виконавцем досліджень
із прогнозування перспектив нафтогазоносності в Дніпровсько>
Донецькій западині та виробничих геологорозвідувальних робіт,
займався удосконаленням методики розвідки родовищ, їх гео>
лого>економічним оцінюванням.
П. М. Чепіль зробив вагомий внесок у відкриття та розвідку
більше 35 родовищ нафти і газу в Дніпровсько>Донецькій запа>
дині (серед яких — великі за запасами Андріяшівське, Рудівсько>
Червонозаводське, Яблунівське, Перекопівське, Південно>
Афанасівське, Свиридівське, Луценківське), а також у завершен>
ня розвідки і геолого>економічної оцінки Келубського газового
родовища (Ефіопія).
З 2000 до 2005 р. обіймав посади начальника Управління за>
пасів та ресурсів вуглеводнів Мінекології України, заступника ди>
ректора з науки УкрДГРІ, заступника голови Держгеолслужби
України. Займався організацією геологорозвідувальних робіт у
нафтогазоносних регіонах України, зокрема в акваторії Азовсько>
го та шельфі Чорного морів. Так було відкрито групу Казантипсь>
ких родовищ газу в Азовському морі. За його участю розроблено
Стратегію розвитку мінерально>сировинної бази України до
2030 р., проведено системні комплексні дослідження Прикер>
ченського шельфу, що дало змогу визначити першочерговий
пошуковий об’єкт — площу Субботіна — та в 2006 р. відкрити
перше нафтове родовище в українському секторі Чорного моря.
З 2005 р. Петро Михайлович працює у системі НАК «Нафто>
газ України», був заступником директора ДП «Науканафтогаз».

Народився 7 березня 1930 р. у с. Олексіївка Бобринецького
району Кіровоградської області. У 1954 р. із відзнакою закінчив
Львівський політехнічний інститут.
Спочатку працював оператором, начальником установки,
начальником цеху на Ново>Уфимському нафтопереробному
заводі. Протягом 1960–1963 рр. Г. І. Чередниченко був началь>
ником цеху Надвірнянського нафтопереробного заводу.
З 1963 до 1971 р. обіймав посаду завідувача сектору ЦК КПУ.
В 1971–1972 рр. Григорій Іванович був першим заступником на>
чальника Головного управління нафтопереробної і нафтохімічної
промисловості УРСР, з 1972 р. — директором ВНДІПКнафтохім
(нині — УкрНДІНП «МАСМА»). Упродовж 1982–1991 рр. він пра>
цював генеральним директором науково>виробничого об’єд>
нання малотоннажних мастильних матеріалів.
У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «До>
слідження і розробка шляхів використання нафт Дніпровсько>
Донецької западини».
Г. І. Чередниченко належить до плеяди відомих учених,
дослідників та організаторів, які доклали багато зусиль для ство>
рення й розвитку української нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості, а також комплексного науково>дослідного і
проектно>конструкторського інституту з нафтопереробки та
нафтохімії. Очолюваний ним колектив зробив вагомий внесок
у розвиток виробництва і застосування мастильних матеріалів
та додатків до них, розробку нових високоефективних про>
цесів і їх обладнання.
Під керівництвом Григорія Івановича були створені компози>
ції технологічних мастил для вальцювання металів та їх сплавів
на провідних металургійних заводах СРСР.
Вчений зробив великий внесок у дослідження родовищ
нафти України, вибір та обґрунтування раціональних схем її
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Нині очолює відділ буріння Департаменту з видобування газу та
нафти компанії. Учений бере участь у науковому обґрунтуванні
та визначенні пріоритетних об’єктів для проведення геолого>
розвідувальних робіт і відкриття родовищ вуглеводнів у різних
регіонах України, перспектив промислової нафтогазоносності
маловивчених регіонів: Закарпаття, Волино>Поділля, Прикер>
ченського шельфу та глибоководної частини Чорного моря, зо>
ни зчленування Донецької складчастої споруди з Дніпровсько>
Донецькою западиною; вивчає нафтогазоносність сланцевих
товщ; долучається до розробки державних енергетичних прог>
рам зокрема Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.
П. М. Чепіль — співучасник відкриття більше 60 родовищ
нафти і газу. Має 76 наукових праць, серед яких — чотири моно>
графії і підручник. Він — заслужений працівник промисловості
України, почесний розвідник надр України, член Європейської
асоціації геологів>нафтовиків. Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки.
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нафтохімії та нафтопереробки,
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перероблення для максимального одержання цінних нафто>
продуктів, а також опікувався розвитком нафтохімічних ви>
робництв, вирішенням екологічних та техніко>економічних
проблем.
Був автором близько 300 наукових праць, присвячених вив>
ченню нафти, технологій і процесів її переробки, розробці та
застосуванню способів виробництва мастильних матеріалів
різного призначення. Він — співавтор шести монографій і
довідників, понад 60 винаходів, більшість з яких впроваджені в
Україні та за кордоном.
Г. І. Чередниченко був членом президії та очолював від>
ділення нафтопереробки і нафтохімії УНГА. Входив до ради
Всеукраїнської асоціації «Нафтохімік України».
Нагороджений грамотою Президії Верховної Ради УРСР, ор>
денами і медалями СРСР. Він — заслужений діяч науки і техніки
УРСР, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.
Помер 1 червня 2005 р.
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