Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Бодлак
Петро Михайлович
Кандидат геологічних наук,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у галузі геофізики
та геології нафтових і газових
родовищ
Народився 18 липня 1953 р. у м. Болехів на Івано<Франків<
щині. Упродовж 1968–1972 рр. навчався у Дрогобицькому наф<
товому технікумі (спеціальність «Геологія і розвідка нафтових та
газових родовищ»). Потім отримав направлення у сейсморозві<
дувальну партію тресту «Куйбышевнефтегеофизика», структурні
підрозділи якого здійснювали пошук і підготовку нафтогазоперс<
пективних об’єктів на Передуральському прогині.
У 1980 р. після закінчення геологічного факультету
ЛДУ ім. І. Франка (фах «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка
родовищ корисних копалин») Петро Бодлак почав працювати
інженером<геологом в Анадирській комплексній геологорозві<
дувальній експедиції Північно<Східного геологічного управління
Міністерства геології Росії. Займався пошуками ареалів поліме<
талічних руд, зокрема розсипних родовищ золота.
У 1982 р. він повернувся на Батьківщину і став геологом
Самбірської сейсморозвідувальної партії № 57 ЗУГРЕ ДГП «Укр<
геофізика», яка виконувала регіональні та пошукові геофізичні і

Боднарук
Тадей Михайлович
Кандидат технічних наук,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у сфері буріння
свердловин
Народився 15 травня 1936 р. у м. Коломия Івано<Франків<
ської області.
У 1959 р. після закінчення нафтового факультету Львівського
політехнічного інституту почав працювати у Долинській конторі
буріння на посаді бурового майстра. У 1960 р. він став старшим
інженером відділу буріння у центральній науково<дослідній лабо<
раторії ВО «Укрнафта», а в 1963 р. — начальником цього відділу.
Протягом 1969–1973 рр. Тадей Михайлович без відриву від
виробництва навчався в аспірантурі Івано<Франківського
інституту нафти і газу (спеціальність «Розробка й експлуатація
нафтових, газових та газоконденсатних родовищ»). У 1976 р.
захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата
технічних наук.
Т. М. Боднарук обіймав керівні посади у центральній науково<
дослідній лабораторії ВО «Укрнафта»: був заступником дирек<
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геохімічні роботи, спрямовані на відкриття родовищ нафти та
газу в Західному регіоні України.
Протягом 1982–1994 рр. П. М. Бодлак обіймав посади гео<
лога, провідного геолога структурних підрозділів експедиції.
З 1994 р. він — головний геолог ЗУГРЕ.
У 2000 р. Петро Михайлович захистив кандидатську дисер<
тацію «Геологічна модель зчленування Більче<Волицької і Бори<
славсько<Покутської зон Передкарпатського прогину та нафто<
газоносність фронтальних складок».
За більш ніж 30 років діяльності у нафтогазовій галузі за його
участю було підготовлено і передано замовникам понад 30 перс<
пективних структур. За період незалежності України на об’єктах,
підготовлених ЗУГРЕ в Західному регіоні, були відкриті Вижом<
лянське, Гуцулівське, Орховицьке, Пилипівське, Комарівське,
Ретичинське, Старобогородчанське, Турабівське, Добрянське,
Дубаневицьке та багато інших газових, а також Південно<Сти<
навське, Орховицьке, Микуличинське, Блажівське, Верхньо<
Масловецьке нафтові родовища.
Петро Бодлак опублікував більше 60 наукових праць, був ак<
тивним учасником наукових конференцій та симпозіумів в Україні,
Чехії, Словаччині, Австрії, Польщі, Італії. У колі його наукових інте<
ресів — створення єдиної геодинамічної моделі гірської споруди
Карпат та прилеглих прогинів, регіонального і локального прогно<
зу перспектив нафтогазоносності Західного регіону України.
Упродовж 2002–2007 рр. Петро Михайлович займався педа<
гогічною діяльністю на геологічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка,
зокрема працював доцентом на кафедрі фізики Землі.
Нагороджений Почесною грамотою Держкомгеології Украї<
ни, грамотами ДГП «Укргеофізика», Львівської ОДА, медалями
ім. В. І. Лучицького та ім. Л. І. Лутугіна. Він — почесний розвідник
надр України.

тора, головним інженером, а з 1994 до 1998 р. — директором
лабораторії.
Під його керівництвом у центральній науково<дослідній
лабораторії ВАТ «Укрнафта» було удосконалено технологію
електробуріння, освоєно методику створення похило спрямо<
ваних і горизонтально розгалужених свердловин з урахуван<
ням природного викривлення. За проектами лабораторії на
родовищах ВАТ «Укрнафта» пробурено майже 300 нафтогазо<
вих свердловин, серед яких — унікальна Шевченкове<1.
Упродовж тривалого часу вчений займався викладацькою
діяльністю в Івано<Франківському інституті нафти і газу, був го<
ловою Державної екзаменаційної комісії цього вишу за спеціаль<
ністю «Буріння». Підготовлені ним фахівці працюють на різних
підприємствах України та країн СНД.
Тадей Михайлович очолював Івано<Франківське обласне
правління Науково<технічного товариства нафтової і газової
промисловості України.
Є автором численних наукових праць, зокрема довідкового
посібника, низки новаторських рішень, тематика яких охоплює
питання буріння, досліджень режимних параметрів, відпрацю<
вання алмазного породоруйнівного інструменту, підвищення
якості розкриття продуктивних горизонтів та кріплення сверд<
ловин в умовах Прикарпаття.
За великий внесок у розвиток нафтогазової Т. М. Боднарук
був нагороджений орденом «Знак Пошани», ювілейною ме<
даллю «За доблесну працю», нагрудним знаком «Відмінник
нафтової промисловості», почесними грамотами та подяками
Міністерства нафтової промисловості.
Помер 31 березня 2008 р.

