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Шановні колеги!

Традиції української геології мають давню історію, і ми пи-

шаємося цим.

Україна стала одним із центрів економічного піднесення у 

Російській імперії на початку ХХ століття. У цей час Донбас — 

загальноімперський центр вугільної та металургійної промис-

ловості, Кривий Ріг — залізорудної, Нікопольський басейн — 

марганцевої. Інтенсивне промислове та житлове будівництво 

вимагає пошуків і розвідки будівельних матеріалів, підземних 

вод. Стрімкий розвиток сільського господарства, зокрема, 

цукрової промисловості, потребує мінеральних добрив та 

аналізу якості ґрунтів. Дослідження здійснюють геологи, кот-

рі працюють у Харківському, Київському, Новоросійському 

(Одеса) університетах, Катеринославському (Дніпропетров-

ському) гірничому інституті та Київському політехнічному 

інституті.

У Західній Україні, яка на той час перебуває в складі Ав-

стро-Угорської імперії, та Польщі бурхливо розвивається 

видобування нафти. Центром геологічних досліджень стає 

Львівський університет.

За радянських часів Україна, до відкриття родовищ у За-

хідному Сибіру, була центром видобування газу в СРСР. Саме 

на її території розгортаються інтенсивні пошукові роботи на 

111 видів мінеральної сировини. Планове фінансування гео-

логорозвідувальної галузі приводить до створення не лише 

однієї з найбільших у світі мінерально-сировинних баз, а й 

потужної геологічної служби, галузевої та академічної науки, 

стрункої системи підготовки кадрів.

Українські фахівці працюють не тільки в Україні та в усіх 

республіках колишнього СРСР, а й у зарубіжних країнах.

У період перебудови геологорозвідувальна галузь за-

знала занепаду. Ринкова економіка вимагала її реорганізації, 



створення нових недержавних геологорозвідувальних компа-

ній, нових технологій, нових підходів до роботи.

20 років тому, 1991-го, група українських учених-геологів 

започаткувала першу компанію Групи Надра.

Ми були сповнені ентузіазму створити високотехнологічну 

компанію нового типу, яка продовжила б і примножила славні 

традиції українських геологів. Ми розуміли, що треба створити 

компанію, котра в майбутньому конкуруватиме з провідними 

міжнародними сервісними компаніями, що прийдуть в Укра-

їну. Це був важкий шлях. У нас не було стартового капіталу, 

нам не надавали кредитів (оскільки не було застави під них), і 

ми заробляли гроші на придбання геологорозвідувального об-

ладнання, здійснюючи за дорученням Уряду України експорт 

послуг і нафтогазового обладнання до Російської Федерації в 

обмін на зустрічні поставки нафти та газу. Колишні вчені-гео-

логи вчилися заробляти гроші та ставали бізнесменами.

 Сьогодні Група компаній Надра надає широкий спектр по-

слуг і рішень із розвідки і розробки родовищ нафти та газу й 

нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини. Компанії, які 

входять до складу Групи, пропонують повний комплекс послуг — 

від геологічної оцінки територій пошуку і розвідки родовищ до 

управління їх розробкою, від проектування та облаштування 

об’єктів експлуатації, оптимізації та інтенсифікації видобувних 

свердловин до інформаційного супроводу і консалтингу. 

За 20 років своєї діяльності Група компаній Надра стала 

провідною сервісною компанією України завдяки комплек-

сності послуг, які надаються замовникам, і високій геологічній 

та комерційній ефективності рішень, що пропонуються нею.

До Групи входять 10 підприємств, на яких трудяться по-

над півтори тисячі працівників. Група компаній Надра працює 

під єдиною торговельною маркою Nadra Group. Це гарантія 

того, що послуги, надані її підприємствами, є інноваційними 

та відповідають кращим світовим стандартам.

Група компаній Надра орієнтована на розробку власних 

і впровадження найкращих світових технологій, що дає їй 

можливість постійно підвищувати ефективність і конкурен-

тоспроможність послуг і рішень.

Потенціал Групи компаній Надра дозволяє їй сьогодні пе-

рейти від виконання окремих видів робіт і послуг до комплек-

сного вирішення проблем і завдань наших замовників.

Використання кадрового й технічного потенціалу як під-

приємств Групи, так і наших партнерів, співпраця з Всеукра-

4



їнською громадською організацією «Спілка геологів Украї-

ни» допомагають успішно реалізовувати інтегровані галузеві 

проекти та рішення.

Виконуючи інтегровані проекти, Група компаній Надра 

залучає до співпраці своїх постійних партнерів — провідних 

виробників, сервісні підприємства та наукові центри України, 

низку зарубіжних компаній.

Група компаній Надра є партнером компанії Halliburton 

(США) з виконання спільних проектів в Україні. Одним із пер-

спективних напрямів такого співробітництва є участь у проектах 

із освоєння запасів сланцевого газу, метану, вугільних родовищ 

в Україні.

Група компаній Надра виконує роботи як для вітчизняних, 

так і зарубіжних компаній, у т. ч. з Російської Федерації, Бі-

лорусі, Казахстану, Туркменистану, Азербайджану, далеко-

го зарубіжжя. Для виконання робіт у Російській Федерації та 

інших країнах СНД у м. Санкт-Петербург створено дочірню 

компанію Групи — ТОВ «Невская геофизика».

Плідною для Групи компаній Надра стала співпраця із 

всесвітньо відомою компанією Shell. Комплекс сейсмороз-

відувальних робіт для Shell допоміг нашій компанії здобути 

досвід міжнародної співпраці з найвищими у світі стандар-

тами технології охорони праці, промислової безпеки та за-

хисту навколишнього середовища.

Поруч із виробничою діяльністю, одним із найважливі-

ших завдань Групи компаній Надра є збереження і примно-

ження великих здобутків української геології, гідне продо-

вження її традицій. Ми робимо все для того, щоб українська 

геологія та вітчизняні технології видобутку вуглеводнів стали 

ефективними і конкурентоспроможними за нових ринкових 

умов.

Представлена вам книжка є виявленням вдячності спів-

робітникам Групи компаній Надра — людям, які за склад-

них умов переходу від планової економіки до ринкової та 

пов’язаним із цим процесом економічних труднощів, змогли 

продовжити кращі традиції української геології та, залучивши 

новітні технології, створити компанію нового типу, в якої, пе-

реконаний, велике майбутнє.

З повагою,

голова ради директорів Групи компаній Надра

Павло Загороднюк
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ТОВ «Інтегровані 
нафтогазові технології Надра»

ТОВ «Інтегровані нафтогазові технології Надра» — компа-

нія, заснована у 2003 р. для виконання комплексних робіт на 

свердловині або родовищі з залученням потужностей та вико-

ристанням можливостей сервісних підприємств і заводів Групи 

компаній Надра. До виконання проектів долучаються, зокрема, 

й інші спеціалізовані компанії — партнери Групи. 

Компанія несе повну відповідальність як за якість окремих 

послуг, так і за кінцевий результат робіт.

Основні види діяльності:

• пошуки та розвідка родовищ нафти й газу;

• контроль і оптимізація розробки та управління роботою 

й інтенсифікація свердловин;

• екологічний супровід нафтогазовидобувних проектів;

• інтегровані проекти;

• нетрадиційні вуглеводні;

• облаштування родовищ.

Структурно компанія складається з таких департаментів: 

комплексних проектів; геологічного та гідродинамічного моде-

лювання родовищ; управління проектами, маркетингу та про-

дажів і тендерної роботи.



Павло Олексійович Загороднюк у 1973 р. закінчив геоло-

гічний факультет Київського державного університету 

ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «геологічна зйомка та пошу-

ки родовищ корисних копалин».

З 1973 р. працював у Київському університеті начальником 

Південноуральської експедиції (30 осіб), що виконувала науко-

во-дослідницькі договори з ВО «Башнефть» Міннафтопрому 

СРСР, та викладачем геологічного факультету. 1986 р. захис-

тив кандидатську дисертацію.

У 1991 р. створив та очолив ЗАТ «Концерн Надра» — пер-

ше підприємство Групи компаній Надра з впровадження висо-

ких технологій у нафторозвідувальну галузь України.

П.О. Загороднюк — 
голова ради директорів 
Групи компаній Надра, 
генеральний директор 
ТОВ «Інтегровані нафтогазові 
технології Надра», голова 
правління ВГО «Спілка 
геологів України», 
кандидат геолого-
мінералогічних наук

ТОВ «Інтегровані нафтогазові технологі ї  Надра»
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З 1993 р. Павло Загороднюк — віце-президент Української 

зовнішньоекономічної нафтогазової корпорації «Укрзарубіж-

нафтогаз», а з 1997 р. — знову голова правління ЗАТ «Концерн 

Надра». У цей самий час він розробляє ідеологію всієї діяль-

ності Групи компаній Надра.

У лютому 2000 р. Павло Загороднюк став ініціатором ство-

рення та одним із засновників Спілки геологів України (СГУ), 

яку очолює впродовж 11 років.

2003 р. Павла Загороднюка призначено головним радником 

голови правління НАК «Нафтогаз України». Здійснював зовніш-

ньоекономічні проекти з розвідки і видобутку нафти і газу в краї-

нах Близького Сходу, Північної Африки і СНД, виходу україн-

ських сервісних компаній на міжнародні ринки, залучення нових 

технологій та інвестицій у нафтогазовидобувну галузь України.

Сьогодні Павло Загороднюк — голова ради директорів Гру-

пи компаній Надра, генеральний директор ТОВ «Інтегровані 

нафтогазові технології Надра», голова правління ВГО «Спілка 

геологів України», ректор ПВНЗ «Інститут Тутковського», голо-

ва правління ВГО «Чиста хвиля», головний редактор журналу 

«Геолог України», шеф-редактор «Збірника наукових праць 

Інституту Тутковського», член редколегії «Геологічного журна-

лу». Автор 74 геологічних звітів і понад 30 наукових публікацій.

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Павло Загороднюк 

нагороджений корпоративною медаллю «За заслуги».
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Херіберт Лєнхарт — 
перший заступник 
голови ради директорів 
Групи компаній Надра, 
перший заступник 
генерального директора 
ТОВ «Інтегровані 
нафтогазові технології 
Надра»

Херіберт Лєнхарт у 1976 р. закінчив Белградський економіч-

ний інститут за спеціальністю «економіка зовнішньої тор-

гівлі». Стаж роботи — 35 років у міжнародній торгівлі, 11 років 

у нафтогазовій галузі. Працював як співробітник Белградської 

фірми «Руднап», представляв її інтереси в Алжирі, Росії (Мо-

сква), Україні (Київ).

На початку роботи в Групі компаній Надра був директором де-

партаменту маркетингу та продажу ЗАТ «Концерн Надра», заступ-

ником голови правління з маркетингу та продажу ЗАТ «Концерн 

Надра». 

Нині працює на посаді першого заступника голови ради 

директорів Групи компаній Надра та першого заступника ге-

нерального директора ТОВ «Інтегровані нафтогазові технології 

Надра».

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Херіберт Лєнхарт 

нагороджений корпоративною медаллю «За заслуги».

ТОВ «Інтегровані нафтогазові технологі ї  Надра»

10



Іван Петрович Гафич у 1979 р. закінчив Івано-Франківський 

інститут нафти і газу, отримавши кваліфікацію гірничого інже-

нера-геофізика, а у 1989 р. — аспірантуру Інституту геології та 

геохімії горючих копалин (ІГГГК) Академії наук УРСР. Кандидат 

геолого-мінералогічних наук.

Трудовий стаж — 32 роки. Розпочинав геофізиком загону 

радіоактивного каротажу Стрийської експедиції з геофізичних 

досліджень у свердловинах ДГП «Укргеофізика», працював 

провідним геофізиком, начальником геологічного відділу, за-

ступником директора ДВВ «Прикарпатпромгеофізика» ДГП 

«Укргеофізика», інженером із розробки покладів нафти та газу 

СП «Бориславська нафтова компанія», старшим науковим 

співробітником ІГГГК НАН України. З початку 2000 р. працює в 

Групі компаній Надра.

Іван Петрович нагороджений медаллю Спілки геологів Украї-

ни «За заслуги» І ступеня. Йому присвоєне звання «Почесний 

розвідник надр».

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Іван Петрович Га-

фич нагороджений корпоративною медаллю «За заслуги». 

І.П. Гафич — 
заступник голови 
ради директорів 
Групи компаній Надра, 
заступник генерального 
директора ТОВ 
«Інтегровані нафтогазові 
технології Надра», 
кандидат геолого-
мінералогічних наук
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Антон Вікторович Настенко закінчив із відзнакою Національ-

ний аграрний університет України за кваліфікацією еконо-

міст-математик (кібернетик).

Упродовж 1996 –1998 рр. працював у Міністерстві еконо-

мічних зв’язків і торгівлі України спеціалістом першої категорії, 

головним спеціалістом, заступником начальника управління 

інформаційного забезпечення. З 2004 по 2011 рр. працював 

на керівних посадах у Державному інформаційно-аналітичному 

центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків.

Керував науковими роботами з аналізу зовнішньоекономіч-

ної діяльності України, програмами державної підтримки україн-

ського експорту, що виконувались на замовлення Міністерства 

економіки.

А.В. Настенко — співавтор Законів України «Про електрон-

ний документ та електронний документообіг» та «Про електрон-

ний цифровий підпис»; співавтор видання каталогу «Імпортери 

та експортери України».

Автор статей щодо впровадження в Україні електронного 

обміну даними та ролі інформаційного забезпечення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ «Інтегровані нафтогазові технологі ї  Надра»

12

А.В. Настенко — 
заступник 
генерального 
директора 
ТОВ «Інтегровані 
нафтогазові 
технології 
Надра»



В.В. Віфлянцев — 
керівник департаменту 
маркетингу

О.А. Тіхонова — 
заступник керівника 
департаменту 
маркетингу

О.П. Кравчук — 
менеджер з логістики, 
працює в Групі компаній 
Надра з 1994 р.

Робота над матеріалами нафтогазоносних 
блоків — об’єктів інвестиційної зацікавленості 

НАК «Нафтогаз України» в Алжирі. 
Data room у готелі Хілтон. Алжир, 2007 р.



Візит спеціалістів Групи компаній Надра та ДК «Укргазвидобування» 
до лівійської видобувної компанії «AGOCO». Бенгазі, 2005 р.

ТОВ «Інтегровані нафтогазові технологі ї  Надра»

Обговорення технологій підвищення нафтогазовидобутку родовищ 
у Західній Україні спеціалістами Групи компаній Надра і австрійської 

нафтогазовидобувної компанії RAG



Фахівці Групи компаній Надра, 
НАК «Нафтогаз України» 

та  представники посольства 
України в Ірані. Тегеран, 2006 р.
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Представники Групи компаній Надра разом із партнерами 
у Саудівській Аравії на виставці GEO-2006
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Дружня зустріч спеціалістів 
Групи компаній Надра і компанії 

Halliburton у Х’юстоні, 2007 р.
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Спеціалісти Групи компаній Надра під час візиту до Індії, 
Нью-Делі, 2007 р.
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Делегація Групи компаній Надра — 
учасники виставки і конференції 

EAGE. Амстердам, 2009 р.
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Комплексні послуги з розвідки та видобутку наф-

ти і газу в Російський Федерації та інших країнах 

СНД надаються структурним підрозділом Групи ком-

паній Надра — ТОВ «Невская геофизика» (м. Санкт-

Петербург, Російська Федерація).

Біля стенду ТОВ «Невская геофизика» 
на 4-й Міжнародній конференції EAGE

 у Санкт-Петербурзі, 2010 р.
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Антоніна Володимирівна Шушкова закінчила Ленінградський 

інститут авіаційного приладобудування.

Працювала на посаді інженера-системотехніка у Держав-

ному інституті прикладної хімії, Санкт-Петербург.

В структурі Групи компаній Надра працює з 2008 р.

Учасники  Міжнародної виставки МІОGE. Москва, 2010 р.

А.В. Шушкова —
генеральний директор 
ТОВ «Невская геофизика» 
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ПрАТ «Центр обробки даних Надра» — сервісна геолого-

розвідувальна компанія, заснована вченими-геологами у квітні 

1991 р. як НВЦ «Тера Україна», згодом — ЗАТ «Концерн Надра» 

для здійснення наукових досліджень та впровадження передо-

вих технологій у геологічній галузі.

 2001 р. компанія придбала новітнє обладнання — сервер 

Origin 2100,  робочі станції O2 Silicon Graphics Inc. і систему 

обробки Focus (Paradigm). У структурі ЗАТ «Концерн Надра» 

було створено Центр обробки та інтерпретації геолого-гео-

фізичної інформації,  який став основним підрозділом това-

риства.

2008 р. додатково був придбаний кластер із потужними робо-

чими станціями на базі багатоядерних процесорів, які стали базою 

Центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації.

2011 р. у зв’язку з загальною структурною реорганізацією 

Групи компаній Надра, ЗАТ «Концерн Надра» перейменовано на 

ПрАТ «Центр обробки даних Надра», який на даний час є най-

більшим в Україні центром обробки геолого-геофізичної інфор-

мації. Центр оснащений потужною обчислювальною технікою та 

має сертифіковане програмне забезпечення від провідних світо-

вих компаній — Paradigm, Schlumberger, що постійно оновлю-

ється, застосовуються також програми власної розробки.

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»



Нині в колективі центру понад 70 висококваліфікованих 

співробітників, серед яких — 7 кандидатів наук.

Професійність роботи центру впродовж десятиліття та 

вміння його фахівців вирішувати найскладніші геологічні зав-

дання високо оцінені нашими замовниками, насамперед, із за-

рубіжних компаній.

Співробітники 
ПрАТ «Центр обробки 

даних Надра» за 
роботою

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»
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Основні напрями діяльності ПрАТ «Центр обробки даних 

Надра»:

1. Обробка та інтерпретація матеріалів: 

 • 2D, 3D сейсморозвідки;

 • геофізичних досліджень свердловин;

 • свердловинної сейсморозвідки та ВСП;

 • гравірозвідки та магніторозвідки.

2. Переобробка та переінтерпретація геолого-геофізич-

них даних старого фонду.

3. Створення геологічних моделей родовищ та підземних 

сховищ газу.

Робота центру регламентується системою управління 

якістю, розробленою на основі міжнародного стандарту ISO 

9001:2000. Діяльність Центру базується на постійному роз-

витку і вдосконаленні геофізичного сервісу з використанням 

досягнень науки і технологій в галузі обробки та інтерпретації 

геофізичної інформації.

У ПрАТ «Центр обробки даних Надра» поруч із заслужени-

ми ветеранами працює талановита і перспективна молодь.

Персонал систематично підвищує свою кваліфікацію, спів-

робітники беруть участь у конференціях, публікують наукові та 

науково-популярні статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

На замовлення видобувних компаній колектив ПрАТ 

«Центр обробки даних Надра» інтенсивно працює над 

створенням сучасних автоматизованих банків геолого-гео-

фізичної та промислової інформації. Обсяг інформації, що 

надходить до ПрАТ «Центр обробки даних Надра», стано-

вить десятки терабайтів на рік. Ефективно вирішуються 

завдання інформаційного та параметричного забезпечення 

обробки та інтерпретації даних сейсморозвідки, підрахунку 

запасів вуглеводнів, проводяться роботи з вивчення склад-

нопобудованих розрізів, а саме: карбонатних, порід криста-

лічного фундаменту, тонкошаруватих теригенних відкладів 

тощо.
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На Міжнародній науковій 
конференції EAGE–2011 у Відні: 

Г.Д. Лісний, В.В. Мерщій, 
В.Г. Колісніченко
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Ігор Вячеславович Соловйов у 1981 р. закінчив Київський дер-

жавний університет ім. Т.Г. Шевченка, а в 1984 р. — аспіран-

туру університету. У 1987 р. захистив дисертацію і отримав вче-

ний ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. Працював 

спочатку молодшим науковим співробітником, пізніше — завід-

увачем сектору, завідувачем проблемної лабораторії фізико-

хімічних властивостей гірських порід, доцентом геологічного 

факультету КДУ.

З лютого 1994 р. І.В. Соловйов — директор НВЦ «Тера 

Україна», з 2003 р. — голова правління ЗАТ «Концерн Надра» 

(нині ПрАТ «Центр обробки даних Надра»). Працюючи на цих 

посадах, Ігор Вячеславович активно сприяє впровадженню 

новітніх технологій розвідки родовищ нафти та газу, зокрема, 

сейсморозвідки 3D, створенню об’ємних геологічних моделей 

та прогнозуванню фільтраційно-ємнісних властивостей покла-

дів вуглеводнів.

За високий професіоналізм та знання геологічної справи 

І.В. Соловйова удостоєно звання «Почесний розвідник надр».

І.В. Соловйов — 
голова правління 
ПрАТ «Центр обробки 
даних Надра», 
кандидат геолого-
мінералогічних наук

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»
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Георгій Дмитрович Лісний у 1983 р. закінчив Київський дер-

жавний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю 

«геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних 

копалин». У 1986 р. закінчив аспірантуру. З 1992 р. — доцент 

геологічного факультету Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка. Автор (разом із Ю.В. Тимошиним) першого 

підручника з теорії обробки геофізичної інформації, виданого 

українською мовою, та понад 50 наукових праць. 

В компанії працює з 1994 р. Г.Д. Лісний впроваджує телеме-

тричне реєструюче обладнання, сучасні потужні вібраційні дже-

рела і нові комп’ютерні технології обробки, інтерпретації даних, 

побудови цифрових об’ємних моделей та моделей фільтраційно-

ємнісних властивостей родовищ вуглеводнів у практику сейсмо-

розвідувальних робіт в Україні.

З 1996 р. Георгій Дмитрович — член-кореспондент Україн-

ської нафтогазової академії. У 2003 р. його нагороджено Золо-

тим нагрудним знаком Всеукраїнської громадської організації 

«Спілка геологів України».

За значний внесок у розвиток геологічної галузі України 

удостоєний звання «Почесний розвідник надр».

Г.Д. Лісний — 
перший заступник 
голови правління 
ПрАТ «Центр обробки 
даних Надра», кандидат 
фізико-математичних наук
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Віктор Васильович Мерщій у 1968 р. закінчив Київський гео-

логорозвідувальний технікум, а у 1973 р. — Київський дер-

жавний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «геофі-

зичні методи пошуків та розвідки корисних копалин».

Віктор Васильович — кандидат технічних наук, має понад 

120 наукових праць, 11 винаходів, співавтор монографії «Сейс-

мическая голография сложнопостроенных сред» (1989).

У ПрАТ «Центр обробки даних Надра» працює з 1998 р. на 

посаді директора обчислювального центру, начальника відділу 

обробки сейсморозвідувальної інформації, наукового керівни-

ка Центру.

В.В. Мерщій — 
науковий керівник 
ПрАТ «Центр обробки 
даних Надра», кандидат 
технічних наук

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»
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Олександр Ігорович Полунін закінчив геологічний факультет 

КДУ ім. Т.Г. Шевченка у 1973 р., отримавши спеціальність 

«геолог-геофізик».

Упродовж 1973–1996 рр. працював геофізиком у ДГП «Укр-

геофізика» на ЕОМ БЕСМ-4, старшим геофізиком на ЕОМ 

Sigma-5 та М-4030, керівником груп обробки інформації на 

ЕОМ серії EC матеріалів Уренгойської експедиції в системах 

СЦС-3 та СОС ПС на ЕОМ серії ПС-2000, обробки морської 

сейсморозвідувальної інформації, провідним геофізиком Тех-

нологічного центру ДГП «Укргеофізика».

У Групі компанії Надра працює з 2001 р. Очолює обробку 

даних сейсморозвідки 3D/2D в системі Focus (Paradigm) на ро-

бочих станціях O2 (Silicon Graphics Inc.).

О.І. Полунін — 
начальник відділу обробки 
сейсморозвідувальної 
інформації
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Володимир Григорович Колісніченко в 1968 р. закінчив гео-

логічний факультет Дніпропетровського гірничого інститу-

ту, працював у Київському геофізичному відділенні УкрДГРІ, 

де займався проблемами автоматизованої обробки даних 

ГДС, головним геофізиком у КДМЕ ДГП «Укргеофізика».

З 1988 р. — кандидат геолого-мінералогічних наук, з 

1994 р. — член-кореспондент Української нафтогазової ака-

демії. Автор понад 60 наукових праць.

З 1997 року В.Г. Колісніченко працює в Групі компаній 

Надра. Автор проектів із підрахунку запасів нафтогазових 

родовищ України, інформаційних вирішень, у т. ч. зі ство-

рення Національного банку геолого-геофізичної інформації 

України, співавтор та автор багатьох виробничих і наукових 

проектів у сейсміці. В останні роки велику увагу приділяє 

проблемі комплексування даних 3D сейсморозвідки та ГДС 

з метою прогнозування зон розповсюдження нафтогазонос-

них порід-колекторів.

В.Г. Колісніченко — 
начальник відділу 
комплексної обробки та 
інтерпретації геолого-
геофізичних даних, кандидат 
геолого-мінералогічних наук

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»
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Юрій Леонідович Ренкас навчався у Київському геологороз-

відувальному технікумі та Івано-Франківському національ-

ному технічному університеті нафти і газу.

У 1998 році був зарахований до польової експедиції Групи 

компаній Надра на посаду техніка-геофізика. 

З 2001 року Юрій Леонідович — геофізик Центру обробки 

та інтерпретації геолого-геофізичної інформації, з 2004 року — 

старший геофізик відділу обробки сейсморозвідувальних да-

них, а з 2008 року — директор Центру обробки та інтерпретації 

геолого-геофізичної інформації.

Ю.Л. Ренкас — 
директор Центру 
обробки та 
інтерпретації геолого-
геофізичної інформації

33



ПрАТ «Центр обробки даних Надра»

Дмитро Валерійович Маковенко —
головний геофізик відділу обробки 
сейсморозвідувальної інформації

34



Михайло Васильович Сімаченко — 
головний інженер Центру обробки 
та інтерпретації геолого-геофізичної інформації

Михайло 
Володимирович 

Воропаєв — 
адміністратор систем
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ПрАТ «Центр обробки даних Надра»

Дарья Сергіївна Штанько — 
геофізик

Олена Володимирівна Орлова — 
секретар



Олександр 
Миколайович 

Халімон — 
геофізик

Віктор Григорович Бугрій — 
провідний геофізик, кандидат 
геологічних наук

Лариса 
Миколаївна 
Малуша — 

завідувач архівом 
геолого-геофізичних 

матеріалів
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Ольга Іванівна 
Гнатюк — 
бухгалтер, працює 
в Групі компаній Надра 
з 1998 р.

Людмила Іванівна 
Кузьменко — 
бухгалтер, працює 
в Групі компаній Надра 
з 1997 р.

Інна Федорівна 
Кадученко — 

начальник відділу кадрів, 
працює в Групі компаній 

Надра з 1996 р.

Людмила Володимирівна Мартинюк —
геофізик І категорії

ПрАТ «Центр обробки даних Надра»
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1. Загороднюк Василь Олексійович — головний геолог секто-

ру інтерпретації даних сейсморозвідки.

2. Кадученко Інна Федорівна — начальник відділу кадрів.

3. Козлова Галина Юхимівна — фінансист.

4. Колесникова Жанна Іванівна — провідний спеціаліст.

5. Колісніченко Володимир Григорович — начальник відділу комп-

лексної обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних.

6. Криворучко Микола Іванович — пенсіонер, начальник охо-

рони впродовж 13 років.

7. Лісний Георгій Дмитрович — перший заступник голови прав-

ління.

Працівники ПрАТ «Центр обробки даних Надра», 

нагороджені медаллю «За заслуги» з нагоди 20-річчя 

Групи компаній Надра

8. Лютий Петро Михайлович — радник голови правління.

9. Ляшок Ігор Олександрович — водій.

10. Мерщій Віктор Васильович — науковий керівник Центру.

11. Полунін Олександр Ігорович — начальник відділу обробки 

сейсморозвідувальної інформації.

12. Ренкас Юрій Леонідович — директор Центру обробки та 

інтерпретації геолого-геофізичної інформації.

13. Сімаченко Михайло Васильович — головний інженер Цен-

тру обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інфор-

мації.

14. Соловйов Ігор Вячеславович — голова правління.





ПрАТ «Геофізична компанія Надра» (попередня назва — 

ЗАТ «Укрнафтогазгеофізика») заснована у 1998 р. для запро-

вадження нових технологій сейсморозвідки та інших польових 

геофізичних досліджень у геологорозвідувальну галузь. Ком-

панія стала піонером у застосуванні об’ємної сейсморозвідки в 

Україні та на сьогоднішній день є лідером галузі з геолого-гео-

фізичного дослідження надр.

ПрАТ «Геофізична компанія Надра» — сервісне геофізичне 

підприємство, лідер вітчизняного ринку сервісних геофізичних 

послуг за умов будь-якої складності з забезпеченням найвищої 

якості отриманої інформації у повній відповідності до сучасних 

світових стандартів OGP та IAGC.

ПрАТ «Геофізична компанія Надра» проводить роботи за 

напрямами:

• сейсморозвідка 2D, 3D, 3С;

• свердловинна сейсморозвідка, вертикальне сейсмічне 

профілювання (ВСП);

• високоточна магніторозвідка та гравірозвідка.

ПрАТ «Геофізична компанія 
Надра»



Неможливо переоцінити значення персоналій під час 

створення ПрАТ «Геофізична компанія Надра». Ідея впро-

вадження об’ємної сейсморозвідки на українських теренах 

належить відомому геофізику, талановитому організатору 

виробництва та прекрасному керівникові Миколі Кузьмови-

чу Ківшику. Його мрія втілилася завдяки палкій підтримці з 

боку керівництва тодішнього Концерну Надра, передусім, 

Павла Олексійовича Загороднюка, Ігоря Вячеславовича Со-

ловйова, Георгія Дмитровича Лісного. У формуванні колек-

тиву польових загонів геофізиків активну участь брав Петро 

Михайлович Лютий.

Микола Кузьмич Ківшик у 1954 р. закінчив КДУ ім. Т.Г. Шев-

ченка та здобув кваліфікацію геолога-геофізика. У 1954–

1979 рр. працював начальником Свердловської геофізичної 

партії та топогеофізичного загону, в Уральській та Дніпропе-

тровській геофізичних експедиціях, потім очолював Кримську 

геофізичну партію, був головним геофізиком «Кримморгеоло-

гія», начальником тресту «Укргеофізрозвідка». З 1979 р. — ге-

неральний директор «Укргеофізики». У 1995 р. — початок ро-

боти у підрозділах різних підприємств Групи компаній Надра на 

посадах консультанта виробничого відділу, заступника дирек-

тора з геофізики, голови правління акціонерного товариства. 

М.К. Ківшик (1931–1999 рр.) — 
перший керівник геофізичної експедиції 
Групи компаній Надра
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Петро Михайлович Лютий у 1973 р. закінчив Київський дер-

жавний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «гео-

лог-гідрогеолог». Працював на керівних посадах у ДСПІ МВС 

СРСР та різних підприємствах Групи компаній Надра — дирек-

тором з видобутку корисних копалин, начальником виробничо-

го відділу, заступником голови правління з адміністративної та 

господарчої роботи. З 2011 р. — радник голови правління.

У Парижі під час переговорів 
щодо придбання сейсморозвідувального обладнання, 1996 р.
На фото: М.К. Ківшик, Д. Зибін (CGG), І.В. Соловйов, Г.Д. Лісний 

П.М. Лютий — 
радник голови 
ради директорів 
Групи компаній Надра
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Історію компанії розпочинаємо з 14 жовтня 1998 р., коли 

на полігоні під Києвом відбулася презентація першого в 

Україні геофізичного комплексу об’ємної сейсморозвідки, 

придбаної для ПрАТ «Геофізична компанія Надра» у компанії 

Input/Output (США). Учасники презентації, а це представники 

уряду України, керівники та провідні фахівці галузі, журна-

лісти профільних видань, спостерігали як щойно створена 

сейсмічна експедиція виїхала в поле для проведення сейс-

морозвідувальних 3D робіт на Личківській площі безпосе-

редньо з презентації. 

Того самого 1998 р., також вперше в Україні, на підпри-

ємстві було запроваджено супервайзерську службу, що 

дало можливість у подальшому значно підвищити геологіч-

ну ефективність робіт. Згодом запроваджено систему конт-

ролю якості та експрес-обробки сейсмічних даних під час 

виконання польових робіт, необхідне для цього програмне 

забезпечення створене фахівцями самого підприємства.

Презентація першого в Україні приватного геофізичного комплексу 
з освяченням цієї події протоієреєм Свято-Покровської церкви на Подолі 
отцем Володимиром та прес-конференція з цієї нагоди. 14 жовтня 1998 р.

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»
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Висока якість польових досліджень 3D сейсморозвідки, 

виконаних упродовж 2004–2005 рр., та подальша комплексна 

обробка та інтерпретація всієї наявної геолого-геофізичної 

інформації вперше в Україні забезпечили побудову детальних 

геологічних моделей родовищ із прогнозом фільтраційно-єм-

нісних параметрів нафтогазоносних горизонтів. У сфері гео-

лого-геофізичного сервісу компанія також першою в Украї ні 

впровадила у виробництво багатоканальне телеметричне сейс -

морозвідувальне обладнання та важкі вібраційні джерела сейс-

мічних хвиль, що дало можливість значно підвищити достовір-

ність геологічного вивчення нафтогазоносності надр, зокрема, 

і на великих глибинах.

Рідною стала «Геофізична компанія Надра» для багатьох 

її співробітників. У цьому, можливо, запорука успіху компанії, 

стабільність її роботи.

Польовий табір ПрАТ «Геофізична компанія Надра»

Сейсмовібратори



Тарас Федорович Мороз у 1981 р. закінчив геологічний фа-

культет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевчен-

ка. Впродовж 1981–1998 рр. працював у сейсморозвідуваль-

них підприємствах ДГП «Укргеофізика» на посадах помічника 

оператора, оператора, начальника загону та начальника партії.

У ПрАТ «Геофізична компанія Надра» Тарас Федорович 

почав працювати начальником сейсмічної експедиції, згодом 

був начальником виробничого відділу, головним інженером (за-

ступником голови правління), головою правління.

Тараса Федоровича нагороджено срібним та золотим на-

грудними знаками ВГО «Спілка геологів України», медалями 

Л.І. Лутугіна та В.І. Лучицького.

Т.Ф. Мороз — 
голова правління 
ПрАТ «Геофізична компанія Надра»

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»
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Василь Миколайович Голуб закінчив Київський геологороз-

відувальний технікум (спеціалізація «техніка розвідки родо-

вищ корисних копалин»).

    У колективі ПрАТ «Геофізична компанія Надра» працює з 

1998 р.

Упродовж 2009–2010 рр. обіймав посаду голови правління 

підприємства, а з 2011 — першого заступника голови правлін-

ня. Має 37-річний стаж роботи в геології.

В.М. Голуб — 
перший заступник голови правління
ПрАТ «Геофізична компанія Надра»

47



Вадим Володимирович Крижановський закінчив геоло-

гічний факультет Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка (спеціалізація «геофізичні методи пошуку 

та розвідки родовищ корисних копалин»).

У колективі ПрАТ «Геофізична компанія Надра» працює з 

1998 р. До 2005 р. — у польовій сейсмічній експедиції опера-

тором сейсмостанції Input/Output System 2, з 2006 р. — началь-

ником виробничого відділу, з 2008 р. обіймає посаду головного 

геофізика, а з 2011 — головного інженера.

Має 13-річний досвід роботи в польових сейсмічних екс-

педиціях.

В.В. Крижановський — 
головний інженер

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»
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Дмитро Ярославович Іваненко закінчив геологічний факуль-

тет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 

(спеціалізація «геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ 

корисних копалин»).

У колективі ПрАТ «Геофізична компанія Надра» працював з 

1999 до 2002 рр. та з 2008 р. й донині. Обіймав посади інжене-

ра-геофізика та заступника голови правління з охорони праці.

Має за плечима досвід роботи інженера-геофізика інфор-

маційно-обчислювального центру.

Д.Я. Іваненко — 
заступник голови правління 
з охорони праці
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Броніслав Болеславович Башмановський закінчив Дніпропе-

тровський гірничий інститут ім. Артема (спеціалізація «тех-

ніка розвідки родовищ корисних копалин»).

У колективах Групи компаній Надра працює з 1998 р.: ди-

ректором з охорони праці ПрАТ «Центр обробки даних Надра» 

та начальником відділу охорони праці ПрАТ «Геофізична ком-

панія Надра».

Питаннями охорони праці займається 24 роки.
Б.Б. Башмановський — 
начальник відділу охорони праці

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»
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Віктор Анатолійович Рюмін закінчив Одеський державний  

університет ім. І.І. Мечникова, механіко-математичний фа-

культет (спеціальність «математика»).

У колективах ПрАТ «Геофізична компанія Надра» та ПрАТ 

«Центр обробки даних Надра» працює з 2004 р. Обіймає поса-

ду начальника партії ВСП. З 2011 р. — головний геофізик ПрАТ 

«Геофізична компанія Надра».

В.А. Рюмін — 
головний геофізик
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Борис Миколайович Шарій у колективі ПрАТ «Геофізична 

компанія Надра» працює з 1999 р. — відразу після закін-

чення навчання в Київському національному університеті ім. 

Тараса Шевченка. За цей час набув досвіду роботи інжене-

ром, геофізиком-оператором, начальником сейсмічної партії. 

З 2008 р. і дотепер обіймає посаду начальника сейсмічної 

експедиції № 2. 

Б.М. Шарій — 
начальник сейсмічної 
експедиції №2
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Олександр Іванович Куроченко має 24-річний стаж роботи 

на посадах інженера, геофізика-оператора та інженера-

електроніка. Свою виробничу діяльність у ПрАТ «Геофізична 

компанія Надра» розпочав у 1998 р. інженером-електронніком, 

де працює дотепер.

О.І. Куроченко — 
інженер-електронік

Петро Юрійович Резнік має 30-річний стаж роботи в геолого-

розвідувальній галузі. Працював на різних посадах від ро-

бітника на геофізичних роботах до начальника партії. В ПрАТ 

«Геофізична компанія Надра» працює з 1998 р. на посаді на-

чальника сейсмічної партії.

П.Ю. Резнік — 
начальник сейсмічної партії

53



Колектив польової партії №2 ПрАТ «Геофізична компанія Надра» 
біля житлових вагонів-будиночків



Працівники гравімагнітної партії 
з високочастотним гравіметром CG-5 AvtoGrav (Канада)

Виконання польових робіт під час комплексування 
об’ємної сейсморозвідки і гравіметричних досліджень
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Виконання польових геофізичних досліджень 
у різних ландшафтних умовах і екологічно-чутливих зонах

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»
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Реалізація 
2D сейсморозвідувального 
проекту для компанії Shell 

в Україні

ПрАТ «Геофізична компанія Надра»



Працівники ПрАТ «Геофізична компанія Надра», 

нагороджені медаллю «За заслуги» з нагоди 20-річчя 

Групи компаній Надра

1. Башмановський Броніслав Болеславович — начальник від-

ділу.

2. Брюховецький Ігор Олександрович — начальник партії.

3. Вітряк Василь Петрович — начальник геодезичного загону.

4. Голуб Василь Миколайович — голова правління. 

5. Дурицький Андрій Анатолійович — геофізик-оператор.

6. Кацімон Анатолій Іванович — водій.

7. Коцур Борис Анатолiйович — геофізик-оператор.

8. Крижановський Вадим Володимирович — головний гео-

фізик.

9. Куроченко Олександр Іванович — інженер-електронік.

10. Лаврик Iван Михайлович — водій.

11. Літвінов Юрій Володимирович — начальник геодезичного 

загону.

12. Мацола Олександр Iванович — механік.

13. Мороз Тарас Федорович — голова правління.

14. Нижник Віктор Павлович — інженер-електронік.

15. Отрошенко Микола Федорович — начальник геодезичної 

партії.

16. Петрик Владислав Петрович — механік.

17. Пєшков Петро Анатолійович — заступник голови правління 

з адміністративно-господарських питань.

18. Позивайло Валерiй Петрович — водій.

19. Помін Валентина Михайлівна — заступник головного бух-

галтера.

20. Рахманюк Дмитро Олександрович — механік.

21. Резнiк Петро Юрiйович — начальник сейсмічної партії.

22. Романюк Валерiй Вiкторович — заступник начальника партії.

23. Рюмін Віктор Анатолійович — головний геофізик.

24. Сиволодський Анатолій Миколайович — начальник відділу.

25. Христюк Іван Михайлович — начальник відділу матеріаль-

ного постачання.

26. Чебану Валерiй Вiкторович — інженер-електронік.

27. Шарій Борис Миколайович — начальник експедиції № 2.





ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» (попере-

дня назва — ЗАТ «Укрпромгеофізика») заснована в 1999 р. 

для впровадження нових технологій геофізичних досліджень 

нафтогазових і метановугільних свердловин у геологорозвіду-

вальній галузі. Завдяки використанню сучасних технологій та 

обладнання відомих виробників світового рівня компанія стала 

провідним виконавцем промислово-геофізичних досліджень 

нафтогазових свердловин в Україні. В арсеналі ПрАТ «Промис-

лово-геофізична компанія Надра» — унікальні для України тех-

нології; підприємство пропонує замовникам проведення всіх 

видів промислово-геофізичних робіт і досліджень у свердлови-

нах, обробку та інтерпретацію одержаної геолого-геофізичної 

інформації.

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» — єдиний 

в Україні виконавець спеціальних і нових методів досліджень: 

нахилометрії, багатозондової та компенсованої акустики, ней-

тронного зондування. Компанія виконує роботи у похилоспря-

мованих і горизонтальних свердловинах. Це дало змогу стати 

ексклюзивним виконавцем робіт із дослідження свердловин на 

шельфі Чорного і Азовського морів.

ПрАТ «Промислово-геофізична 
компанія Надра»



У 2006 р. компанією проведено новий тип досліджень, а 

саме контроль процесу інтенсифікації припливу вуглеводнів, 

де повністю проконтрольовані всі операції, які проводилися у 

свердловині, та зміна робочих характеристик пласта колекто-

ра в процесі інтенсифікації. Такі роботи проведені для ВАТ «Укр-

нафта».

Комплексний загін з ГДС виконує дослідження у свердловині

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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 ПрАТ «Промислово-геофізична компанія 

Надра» — єдина з українських компаній, яка 

працює комплексом приладів із контролю за 

технічним станом свердловин виробництва 

фірми Sondex (Великобританія), що викорис-

товуються провідними світовими компаніями 

(Halliburton, Schlumberger, Weatherford та ін.).

Візит спеціалістів Групи компаній Надра 
до компанії Sondex — світового лідера галузі 

з виготовлення апаратури контролю технічного стану 
свердловин. Великобританія, 2005 р.



Цифрова реєстрація даних промислово-геофізичних досліджень 
у діючий нафтовій свердловині

Виїзд комплексного загону промислово-геофізичних досліджень
 на свердловину

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»

64



Приклади виявлення дефектів і порушень обсадних колон 
і НКТ у свердловинах



Презентація нових технологій фірми Halliburton,
партнера Групи компаній Надра

Виконання нових і спеціальних типів досліджень можли-

ве лише за умови високого професіоналізму колективу ПрАТ 

«Промислово-геофізична компанія Надра».

Виконання (спільно з Shlumberger) досліджень 
глибокої похилоспрямованої свердловини у Карпатах

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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Валерій Григорович Стельмах у 1991 р. закінчив Дніпро-

петровський гірничий інститут ім. Артема. З 1991 до 2000 р. 

працював в ДГП «Балакліяпромгеофізика».

У Групі компаній Надра Валерій Григорович працює з 2000 р. 

Спочатку на посаді головного інженера ПрАТ «Промислово-гео-

фізична компанія Надра», а з 2003 р. — головою правління. 

Упродовж цього часу Валерій Григорович багато зробив для ста-

новлення та розвитку підприємства. Створено два нових вироб-

ничих підрозділи — Кримську польову промислово-геофізичну 

партію та партію геолого-технологічних досліджень свердловин.

Має нагороди: медаль «За заслуги» ІІ ступеня ВГО «Спілка 

геологів України», медаль Л.І. Лутугіна, медаль В.І. Лучицького.

В.Г. Стельмах — 
голова правління ПрАТ «Промислово-
геофізична компанія Надра»
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Григорій Олексійович Кашуба прийшов у ПрАТ «Промисло-

во-геофізична компанія Надра» на посаду головного геоло-

га у 2001 році, яку обіймає і сьогодні. У 2004 р. отримав нау-

кове звання кандидата геологічних наук. Експерт ДКЗ України 

з 2002 р. За плечима Григорія Олексійовича — безпосередня 

участь у відкритті понад 10 родовищ і нових покладів вуглевод-

нів на вже відомих родовищах. Він є автором та співавтором 

понад 25 друкованих праць в галузі геологічних наук.

Нагороджений золотим нагрудним знаком ВГО «Спілка гео-

логів України» та медаллю «За заслуги» ІІ ступеня ВГО «Спілка 

геологів України» і медаллю «Почесний розвідник надр».

Г.О. Кашуба — 
головний геолог ПрАТ 
«Промислово-геофізична 
компанія Надра», кандидат 
геологічних наук

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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Людмила Вікторівна Меринда у 1989 р. закінчила Івано-

Франківській інститут нафти і газу. У 1996 р. закінчила 

«Державне підприємство «Інститут підвищення кваліфікації» за 

спеціальністю «бухгалтерський облік і аудит».

З 2002 р. працює в ПрАТ «Промислово-геофізична компа-

нія Надра» на посаді економіста, а з 2007 р. — на посаді про-

відного економіста. 

Л.В. Меринда — 
провідний економіст
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Володимир Олексійович Сенча працює у Шебелинській пар-

тії ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» з 2001 

року начальником єдиного на той час комплексного каротаж-

ного загону. Професійність, постійне підвищення своєї квалі-

фікації — це фактори, що дали можливість Володимиру Олексі-

йовичу у 2007 році очолити Шебелинську партію, яка на той час 

вже налічувала 12 комплексних каротажних загонів.

Він є учасником відкриття понад 15 родовищ вуглеводнів 

(Юліївське, Ульянівське, Коробочкинське, Північно-Коробоч-

кинське та ін.).

В.О. Сенча — 
начальник Шебелинської 
польової промислово-
геофізичної партії

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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У центрі М.М. Пілатов — начальник 
Кримської польової промислово-геофізичної партії

Михайло Михайлович Пілатов після закінчення інституту в 

1972 р. почав працювати в об’єднанні «Кримморгеологія» 

в промислово-геофізичній галузі та вже 40-й рік відданий своїй 

справі.

За цей час пройшов шлях від геофізика промислово-гео-

фізичної партії, старшого геофізика, начальника каротажно-

го загону до начальника партії. Майже 15 років (до 2007 р.) 

очолював у Криму промислово-геофізичну партію. На сьо-

годні — начальник Кримської промислово-геофізичної партії 

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра». У морських 

умовах вперше в Україні впровадив супровід буріння похило 

спрямованих та горизонтальних свердловин. Вперше в Украї-

ні впровадив і відпрацював технологію перфорації в горизон-

тальних свердловинах.
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Володимир Іванович Пиленко прийнятий до ПрАТ «Промис-

лово-геофізична компанія Надра» на посаду начальника 

дільниці для роботи на Півночі Росії у 2002 р.

З 2007 р. — заступник начальника Шебелинської партії. 

Володимир Іванович — високодосвідчений спеціаліст, який є 

учасником відкриття понад 20 родовищ вуглеводнів (Сахалін-

ське, Вишнівське, Дружелюбівське та ін.).

В.І. Пиленко — 
заступник начальника 
Шебелинської партії

Дмитро Андрійович Хом’як із 2001 р. працює начальником 

комплексного каротажного загону Шебелинської пар-

тії ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» і успішно 

займається впровадженням у виробництво нової апаратури 

контролю технічного стану свердловин.

Дмитро Андрійович — учасник відкриття понад 10 родовищ 

вуглеводнів (Ульянівське, Північно-Коробочкинське, Північно-

Волвенківське, Крутогорівське та ін.).

Д.А. Хом’як — 
начальник комплексного 
каротажного загону 
Шебелинської партії

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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Сергій Васильович Овдієнко відразу після закінчення Іва-

но-Франківського національного технічного університету 

наф ти та газу у 2007 р. прийшов працювати до ПрАТ «Промис-

лово-геофізична компанія Надра». Наступного, 2008 р., стає 

начальником комплексного каротажного загону, який прово-

див комплекс ГДС у більшості надглибоких свердловин, що об-

слуговуються компанією.

Сергій Олександрович Стрельніков пра-

цює в Шебелинській польовій промис-

лово-геофізичній партії (ППГП) ПрАТ «Про-

мислово-геофізична компанія Надра» з 

2007 р. За кваліфікацією — радіоінженер. 

Має диплом Харківського державного тех-

нічного університету радіоелектроніки.

С.О. Стрельніков — 
начальник 
лабораторії 
вимірювальної 
техніки

М.О. Янкевич — 
начальник геологічного 
відділу Шебелинської 
ППГП

С.В. Овдієнко — 
начальник комплексного 
каротажного загону Максим Олександрович Янкевич — один із наймолодших 

спеціалістів товариства. Розпочав свій шлях у ШППГП 

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» з посади ін-

женера-геофізика у 2009 р. після закінчення Івано-Франків-

ського національного технічного університету нафти та газу. 

Упродовж двох років зарекомендував себе досвідченим спе-

ціалістом із дослідження технічного стану закритого стовбуру 

свердловини, що стало вагомим фактором для призначення 

Максима Олександровича у 2011 р. начальником геологічного 

відділу Шебелинської ППГП.
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Людмила Борисівна Петрова працює провідним геофізиком 

геологічного відділу ПрАТ «Промислово-геофізична ком-

панія Надра» з 2007 р. За означені роки групою з підготовки 

підрахункових параметрів, керованою Людмилою Борисівною, 

успішно захищені звіти по багатьох родовищах Дніпрово-До-

нецької западини та Північних околиць Донбасу: Безлюдівське, 

Ланнівське, Личківське, Юліївське, Лобачівське, Кисівське та ін.

В.В. Проценко — 
машиніст каротажного підіймача 
комплексного каротажного загону 
Шебелинської ППГП

Валерій Володимирович Проценко — знавець своєї справи, 

неодмінний учасник запуску нової техніки на виробництві.
Л.Б. Петрова — 
геофізик геологічного відділу

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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В.Г. Стельмах — 
керівник, якого не часто 

побачиш в офісному 
кабінеті.



Слово про наших ветеранів, тих, які працюють у дружно-

му колективі ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра» 

впродовж десяти років, практично з моменту її створення. Це 

машиніст каротажного підіймача комплексного каротажного 

загону С.Т. Золотопуп та провідні геофізики геологічного від-

ділу Шебелинської ППГП В.В. Кулик, С.С. Шкода, Р.П. Родіна.

С.Т. Золотопуп — 
машиніст каротажного 
підіймача

Сергій Тимофійович Золотопуп прийшов на роботу до компа-

нії машиністом каротажного підіймача практично в єдиний, 

на той час, комплексний польовий загін, і за роки роботи заре-

комендував себе працелюбним, відповідальним спеціалістом.
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Сергій Семенович Шкода очолює технічну службу Шебелин-

ської ППГП, у процесі створення якої він брав безпосеред-

ню участь. Він є учасником відкриття понад 25 родовищ вугле-

воднів (Сахалінське, Багатойське, Максальське, Борисівське, 

Субботінське та ін.), у тому числі на шельфі Чорного моря.

Володимир Васильович Кулик працює в геофізичній службі 

України з 1979 р., з 2001 р. — на підприємстві ПрАТ «Про-

мислово-геофізична компанія Надра». Володимир Кулик і на 

сьогодні є одним із найдосвідченіших керівників з проведення 

прострілочно-вибухових робіт, що виконуються підприємством 

в усіх регіонах України та на морських платформах у Чорному 

й Азовському морях.

В.В. Кулик — 
начальник комплексного 
геофізичного загону

С.С. Шкода — 
керівник технічної 
служби Шебелинської 
ППГП
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Завдячуючи цим людям і всьому потужному, відповідально-

му, творчому у виконанні поставлених завдань професійному 

колективу ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра», 

можна впевнено сказати, що досягнуті успіхи — не останні!

І надалі фахівці компанії докладуть максимум зусиль для 

зміцнення авторитету Групи компаній Надра серед підприємств 

промислово-геофізичної галузі України та зарубіжжя.

У колективі компанії, яка є надійним партнером із великими 

дослідними і виробничими можливостями, відчувається заці-

кавленість кожного працівника в успішному виконанні завдань.

Раїса Петрівна Родіна за фахом — гірничий інженер-геофі-

зик. За роки трудової діяльності вона взяла участь у відкрит-

ті багатьох родовищ Дніпрово-Донецької западини та Північних 

околиць Донбасу: Островерхівське, Юліївське, Краснопопів-

ське, Борисівське, Кременівське, Максальське, Васищівське, 

Зайцівське, Аксютівське, Денисівське, Безлюдівське та ін.

Р.П. Родіна — 
гірничий інженер-геофізик

ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра»
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Працівники ПрАТ «Промислово-геофізична компанія Надра», 

нагороджені медаллю «За заслуги» з нагоди 

20-річчя Групи компаній Надра

1. Волинська Тамара Костянтинівна — геофізик.

2. Гуденко Галина Іванівна — технік-геофізик.

3. Загороднюк Неля Анатоліївна — бухгалтер.

4. Золотопуп Сергій Тимофійович — машиніст.

5. Кашуба Григорій Олексійович — головний геолог.

6. Колесник Ольга Олексіївна — технік-геофізик.

7. Кулик Володимир Васильович — геофізик.

8. Меринда Людмила Вікторівна — провідний економіст.

9. Перепелиця Валерій Миколайович — машиніст.

10. Пілатов Михайло Михайлович — начальник КППГП. 

11. Проценко Валерій Володимирович — машиніст.

12. Родіна Раїса Петрівна — провідний геофізик.

13. Сенча Володимир Олексійович — начальник ШППГП.

14. Ситник Валерій Васильович — каротажник.

15. Стельмах Валерій Григорович — голова правління.

16. Усик Сергій Миколайович — каротажник.

17. Хом’як Дмитро Андрійович — начальник загону. 

18. Шкода Сергій Семенович — провідний геофізик.





Бурову компанію Надра було засновано у 2001 р. для 

впровадження нових технологій буріння та капітального ре-

монту свердловин, інтенсифікації видобутку нафти і газу. Пра-

вонаступник зазначеного підприємства ТОВ «Бурова компа-

нія Надра» на даний час оснащується буровими верстатами 

і обладнанням провідних зарубіжних виробників, що додає 

можливість виконувати повний комплекс бурових і ремонтних 

робіт у свердловинах на нафту, газ, нетрадиційні види пали-

ва (метан вугільних родовищ, сланцевий газ, газ ущільнених 

колекторів).

ТОВ «Бурова компанія Надра»



Роботи, які виконуються ТОВ «Бурова компанія Надра»:

• проектування буріння свердловин;

• буріння вертикальних стовбурів свердловин;

• буріння похило-спрямованих та горизонтальних стовбурів 

свердловин;

• кріплення свердловин трубами телескопічної конструкції;

• цементаж труб;

• технологічний контроль і моніторинг буріння;

• сервісний супровід буріння вертикальних і горизонтальних 

стовбурів;

• сервісний супровід під час капітального ремонту свердловин;

• сервісний супровід під час підготовки та проведення гідро-

розривів пластів;

• гідророзрив пластів;

• проведення пластовипробовувань та освоєння свердловин;

• розробка нових технологій буріння та освоєння свердловин.

Бурова  компанія Надра виконує проект 
буріння пошукової свердловини для 

ЗАТ «Тисагаз» в Закарпатті

Бурове обладнання, що виготовляється компанією 
Discavery Drilling Equipment LTD на замовлення 

ТОВ «Бурова компанія Надра» для виконання проектів в Україні

ТОВ «Бурова компанія Надра»
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Богдан Іванович Лелик закінчив геологічний факультет Львів-

ського державного університету ім. Івана Франка.

Працював старшим техніком-геологом, провідним геоло-

гом Великомостівської ГРП, начальником геологічного відді-

лу-головним геологом Львівської ГРЕ ДГП «Західукргеологія». 

З 2000 р. був першим заступником директора «Центру альтер-

нативних видів палива» Мінвуглепрому та НАН України. 

З 2007 р. працює в Групі компаній Надра директором де-

партаменту нових проектів. У 2011 році очолив ТОВ «Бурова 

компанія Надра».

Особливим досягненням Богдана Івановича є створення 

нових технологій з видобутку метану вугільних родовищ. У 

2008 р. створено та запатентовано технологію «Спосіб попе-

редньої дегазації вугільної товщі», яка орієнтована, передусім, 

на дегазацію вугільних родовищ Донбасу та Львівсько-Во-

линського басейну. Технологія попередньої дегазації вугле-

носної товщі ЗАТ «Концерн Надра», автором якої є Богдан 

Лелик, перемогла у другому Всеукраїнському конкурсі «ТОП-

енергоефективність» (2009 р.).

У 2011 р. на конференції у Донецьку «Оцінка, видобуток та 

використання нетрадиційних видів газу. Залучення інвестицій» 

представлено нову технологію «Спосіб супутньої дегазації ді-

ючих шахт».

Б.І. Лелик — 
генеральний директор 
ТОВ «Бурова компанія 
Надра»
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ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра» (попередня на-

зва  — завод «Геофізприлад») вже понад 60 років є основною 

виробничою базою геофізичного приладобудування нашої 

держави і колишнього Радянського Союзу. Тисячі приладів на 

рік, постачання в десятки країн світу, дослідні зразки нових 

розробок — все це свідчить про масштабність та мобільність 

виробництва, високі якість і технічний рівень продукції.

Датою заснування заводу «Геофізприлад» є травень 1945 

року, коли за наказом Наркомнафтопрому СРСР було створе-

но «Український філіал заводу «Геофізика». На той час дирек-

тором заводу був призначений Г.С. Жебко, який пропрацював 

на цій посаді 30 років.

13 лютого 1951 року філіал став самостійним підприєм-

ством з назвою «Київський завод приладобудування».

ПрАТ «Геофізичне обладнання 
Надра»



У 1976 р. директором заводу був призначений В.В. Гей-

ченко, який обіймав цю посаду до 1995 р. Упродовж 70–80 рр. 

минулого століття понад 80% свердловинної апаратури, що ви-

користовувалася геофізичними підприємствами Радянського 

Союзу під час пошуків і розвідки нафти та газу, вироблялося 

на Київському заводі «Геофізприлад».

З 1988 р. завод у прямому підпорядкуванні Міністерства 

геології України.

Продукція минулих років виробництва 
ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Починаючи з 1996 р., завод працює в структурі Групи ком-

паній Надра.

У 2005 р. завершено перший етап комплексного техно-

логічного переоснащення підприємства. Конструювання но-

вої техніки і розробка технологій її виробництва виконуються 

за міжнародними стандартами. Освоєні та впроваджені у ви-

робництво програмно-апаратні комплекси 3D моделювання 

і технологічного проектування компанії РТС (Pro/ENGINEER і 

WihoFIRE 3.0).

2011 р. ВАТ «Київський завод «Геофізприлад» переймено-

вано на Приватне акціонерне товариство «Геофізичне облад-

нання Надра».
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Сьогодні ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра» — це 

завершене повноциклове виробництво геофізичної техніки 

і свердловинного обладнання, яке складається з 6 лаборато-

рій геофізичних методів та конструкторського бюро механіки 

і електроніки, металообробного виробництва (цех токарних 

і фрезерних робіт, зміцнень і термообробки металу, галь-

ванічних покриттів, штампування, пресування, спеціальних 

процесів тощо), складального виробництва з лабораторією 

випробувань і тестових свердловин, метрологічного центру 

і акредитованої сертифікаційної лабораторії та сервісного 

центру.



Володимир Вячеславович Кармазенко закінчив Київський 

геологорозвідувальний технікум та Київський державний 

університет ім. Т.Г. Шевченка. Працював у Полтавській експе-

диції з геофізичних досліджень свердловин на посаді інжене-

ра-геофізика геологічного відділу.

За його участі під час роботи головним геологом ГГП «Ба-

лакліяпромгеофізика» було відкрито Гашинівське нафтове 

родовище в породах кристалічного фундаменту, а також нові 

продуктивні пласти Борисівського газоконденсатного та Кирі-

чівського нафтогазового родовищ.

З 2000 р. Володимир Вячеславович працює в Групі компа-

ній Надра, спочатку на посаді голови правління ЗАТ «Укрпром-

геофізика», а з 2003 р. — голови правління ЗАТ «Київський за-

вод «Геофізприлад».

Володимир Вячеславович удостоєний звання «Почесний 

розвідник надр», нагороджений ювілейною медаллю на честь 

100-річчя С.Г. Комарова Міжнародної Асоціації науково-техніч-

ного та ділового співробітництва з геофізичних досліджень і 

робіт у свердловинах, медаллю Л.І. Лутугіна.

В.В. Кармазенко — 
голова правління 
ПрАТ «Геофізичне 
обладнання Надра»

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Володимир Іванович Рибак з 2004 р. обіймає посаду першо-

го заступника голови правління, головного інженера ПрАТ 

«Геофізичне обладнання Надра», займається оптимізацією 

виробництва, переведенням його на нові технології з упровад-

женням нових верстатів і обладнання та модернізацією старих 

верстатів з ЧПК, переходячи на нову електроніку. Має два па-

тенти на винаходи.

У його підпорядкуванні перебувають служби заводу, які 

своєчасно та повністю забезпечують виробництво необхідни-

ми матеріалами та послугами.

В.І. Рибак — 
перший заступник голови правління, 
головний інженер ПрАТ «Геофізичне
обладнання Надра»
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Олександр Миколайович Кривонос працює у ПрАТ «Геофі-

зичне обладнання Надра» з 2005 р. Спочатку керував су-

проводженням виробництва, що надало змогу провести масш-

табну реорганізацію конструкторської і технологічної служб. 

Виступив одним із ініціаторів повної структурної перебудови 

виробничих підрозділів, яка передбачала оптимізацію наявних 

виробничих ланцюгів, технологічних процесів і використовува-

них матеріалів.

Олександр Миколайович створив на заводі школу повної 

власної розробки сучасної геофізичної техніки. З 2007 р., вже 

як заступник голови правління з виробництва, продовжує по-

дальше вдосконалення підприємства. Як керівник більшості 

проектів з розробки нової техніки керує і бере безпосередню 

участь у розробці нових сучасних цифрових свердловинних 

приладів електричного й радіоактивного каротажу, інкліноме-

трів, каверномірів-профілемірів, а також станцій геолого-техно-

логічних досліджень.

О.М. Кривонос —
заступник голови правління 
ПрАТ «Геофізичне 
обладнання Надра»
з виробництва

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Олександр Степанович Маслюк з 2004 р. пройшов шлях від 

заступника головного конструктора до заступника голови 

правління ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра» із впровад-

ження нової техніки.

Трудовий шлях його був таким: інженер-конструктор тре-

тьої категорії, інженер-конструктор першої категорії, начальник 

сектору друкованих плат. Займався створенням підрозділу з 

автоматизованого проектування друкованих плат і автоматиза-

ції їх виробництва. 

Нині діяльність Олександра Степановича пов’язана з роз-

робкою та впровадженням у виробництво нової сучасної геофі-

зичної апаратури. Під його керівництвом і за його безпосеред-

ньої участі були втілені у виробництво численні конструкторські 

та технологічні інновації.

О.С. Маслюк — 
заступник голови правління 
ПрАТ «Геофізичне обладнання 
Надра» із впровадження 
нової техніки
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Заводом освоєно і налагоджено промислове виробництво 

понад 200 видів свердловинної геофізичної апаратури, серед 

яких найвідоміші: термобаростійка апаратура для надглибоких 

свердловин серії АГАТ, прилади хвильового акустичного каро-

тажу АКВ-1, електричного каротажу ЭК-1 і АІК-5М, профілеміри 

СКПД-3, апаратура СРК, а також КУРА-2м для рудного карота-

жу і багато інших, у тому числі унікальних каротажних приладів.

Прилади заводу використовувалися під час дослідження 

надглибокої Кольської свердловини.

Віра Володимирівна 
Коротеєва — 
відповідальний 
виконавець робіт із 
конструювання елементів 
геофізичної техніки

Інженер Сергій Задорожний — 
за роботою з тестування систем телеметрії 
свердловинних геофізичних приладів

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Анатолій Олександрович Глубоков — 
провідний фахівець із розробки апаратури 
радіоактивних методів дослідження свердловин 
за роботою над приладом багатозондового 
нейтронного каротажу

Компанія співпрацює з провідними міжнародними наукови-

ми і конструкторськими центрами геофізичного приладобуду-

вання. Результатом такої співпраці стало виробництво нових, 

унікальних геофізичних приладів, серед яких 16-зондовий при-

лад акустичного каротажу, 6-важільний пластовий нахиломір, 

прилади мікробокового і багатозондового індукційного карота-

жу, 4-зондового нейтронного каротажу та ін.

Серед нових технологій каротажу нафтогазових свердло-

вин можна виділити: апаратуру АМАК-2, апаратуру багатозон-

дового нейтронного каротажу 4-ННК, апаратурно-програмний 

комплекс нахилометрії НП-6.
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Виробництво заводу пе-

реоснащене програмно-ке-

рованими металообробни-

ми центрами компанії HAAS 

(США), що дало змогу ви-

пускати продукцію європей-

ської якості.

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Поміж інших розробок заводу — пластовипробовувачі на 

бурильних трубах для глибоких і надглибоких свердловин із 

можливістю промивання свердловини в процесі спуско-піді-

ймальних операцій, багатоциклових досліджень і відбору проб 

флюїдів пластів зі збереженням пластових умов. Завод виро-

бляє автономні термометри-манометри з робочою температу-

рою +150°С з засобом доставки/евакуації до вибою свердло-

вини. Підприємство виготовляє цифрові каротажні «збірки» 

для геофізичних досліджень відкритого стовбуру при темпера-

турах до +150°С і тиску 150 МПа.

Електроніка свердловинних приладів 
на мікропроцесорах

Станція ГТД «Каштан»

Технологічні датчики станції ГТД
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В.В. Кармазенко презентує програму виробництва на заводі 
каротажної «збірки» відкритого стовбуру для досліджень 

нафтогазових свердловин. 2006 р.

Тестові (2007 р.) 
і свердловинні (2008 р.) 

випробування каротажної 
«збірки»

 Головний інженер заводу В.І. Рибак демонструє 
виготовлені модульні каротажні «збірки» 

для потенційних замовників. 2011 р.

ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра»
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Працівники ПрАТ «Геофізичне обладнання Надра», 

нагороджені медаллю «За заслуги» з нагоди 20-річчя 

Групи компаній Надра

1. Ананьєва Ірина Миколаївна — інженер-метролог. 
2. Андріанов Володимир Юрійович — слюсар.
3. Бартош Микола Максимович — головний технолог.
4. Бурлак Олександр Володимирович — налагоджувальник.
5. Васильченко Ніна Федотівна — хімік-технолог. 
6. Грищенко Руслан Федорович — токар.
7. Задорожний Сергій Михайлович — провідний інженер-кон-

структор.
8. Зінченко Володимир Іванович — начальник цеху.
9. Іщенко Федір Олександрович — коректувальник ван.
10. Кармазенко Володимир Вячеславович — голова правління. 
11. Коротеєва Віра Володимирівна — провідний конструктор 

напрямку. 
12. Кривонос Олександр Миколайович — заступник голови 

правління з виробництва.
13. Куцих Володимир Васильович — слюсар механоскладаль-

них робіт.
14. Кушнір Анатолій Григорович — ветеран-пенсіонер, голов-

ний конструктор.
15. Лебедь Микола Миколайович — провідний інженер-кон-

структор.
16. Левошко Тетяна Федорівна — намотувальник котушок.
17. Лещенко Людмила Григорівна — інженер-конструктор.
18. Лукашеня Олена Вікторівна — завідувач складу.

19. Лупич Анатолій Олексійович — начальник цеху.
20. Матата Микола Мефодійович — слюсар.
21. Метлинська Олена Петрівна — ветеран-пенсіонер, началь-

ник виробничо-диспетчерського відділу.  
22. Морозюк Тетяна Василівна — намотувальник котушок.
23. Моцак Микола Михайлович — заточувальник.
24. Педенко Ігор Борисович — регулювальник радіоелектрон-

ної апаратури.
25. Присяжнюк Василь Якович — головний оператор котельні.
26. Пштика Микола Дмитрович — начальник відділу забезпе-

чення та збуту. 
27. Рамкович Олександр Васильович — слюсар механоскла-

дальних робіт.
28. Рибак Володимир Іванович — перший заступник голови прав-

ління, головний інженер.
29. Роберман Яків Михайлович — фрезерувальник.
30. Селюченко Дмитро Володимирович — головний конструктор.
31. Сєдов Юрій Андрійович — налагоджувальник.
32. Скарлат Олександр Артурович — терміст.
33. Скрипник Володимир Олексійович — налагоджувальник.
34. Філон Іван Петрович — радіомонтажник.
35. Федоренко Віктор Федорович — начальник відділу випро-

бувань.
36. Ястремський Олександр Едуардович — електрозварювальник.





ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра» (попере-

дня назва — ВАТ «Геотехніка») спеціалізується на виготовленні 

геологорозвідувального обладнання, бурового інструменту та 

запчастин для нафтогазопромислового комплексу, а також мо-

більних вагонів-будинків різних розмірів і модифікацій, модуль-

них об’єктів. 

Заснування у 1936 р. в м. Ромни перших виробництв Ро-

менської геотехніки, а власне, центральних ремонтних майсте-

рень нафтогазового обладнання, викликане великим геологіч-

ним відкриттям, що стало поштовхом для розвитку видобувної 

промисловості Східної нафтогазоносної провінції України. Адже 

видобуток першої і єдиної у тодішній Радянській Україні нафти 

на Роменському соляному куполі потребував виготовлення спе-

ціалізованої техніки. Під час Другої світової війни підприємство 

було практично знищене; віддразу після війни почали віднов-

лювати цехові приміщення, процес відбудови тривав упродовж 

1945–1950 рр. А суттєве технічне переоснащення і розширення 

виробничих потужностей відбулося у 1978 р. 

Обсяги виробництва підприємства, яке було вже в структу-

рі Групи компаній Надра, починаючи з 1997 р., постійно збіль-

шуються, розширюється асортимент виробів без зміни основ-

ного напряму виробництва.

У 2001 р. завод перейменовано на ВАТ «Геотехніка», а з 

2011 р. на ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра».

ПАТ «Геологорозвідувальне 
обладнання Надра»



Леонід Іванович Чаус навчався у сільськогосподарському 

технікумі в м. Ромни. Згодом закінчив Харківський інститут 

механізації та електрифікації та отримав кваліфікацію інжене-

ра-механіка.

Перед вступом на роботу до Групи компаній Надра працю-

вав головним інженером Роменської нафтобази. З 2002 р. — го-

лова правління ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра».

На ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра» зібра-

но професійний колектив. 

Головний корпус заводу, 1960-і рр. Л.І. Чаус — 
голова правління 
ПАТ «Геологорозвідувальне 
обладнання Надра» 

ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра»
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А.А. Щоголев — 
головний інженер

Ю.Б. Стебко — 
начальник маркетингу
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О.В. Штучна — 
головний бухгалтер

Т.В. Партола — 
заступник головного бухгалтера

ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра»
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Велику частину свого життя віддав підприємству А.М. Дерев’янко, 
який розпочав зі слюсаря 2 розряду в жовтні 1950 р., а у 1980 р. був 
призначений начальником слюсарно-ремонтної дільниці. У 1986 р. 
закінчив свій трудовий шлях, нині на пенсії

А.І. Сидоренко — ветеран підприємства, працює з 1972 р., 
коли підприємство ще називалося «Центральні ремонтно-
механічні майстерні», заступник начальника цеху №1 
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Підготовка до виробництва 
цементувальних клапанів типу ЦКОД

Виготовлення комплексу вагонів-будинків для польової 
сейсморозвідувальної експедиції Групи компаній Надра

Інтер’єр мобільної кухні, виготовленої для 
ПрАТ «Геофізична компанія Надра»

Свердловинні прилади для 
відбору керну типу КЦР

ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання Надра»

104



Прнацівники ПАТ «Геологорозвідувальне обладнання 

Надра», нагороджені медаллю «За заслуги» 

з нагоди 20-річчя Групи компаній Надра

1. Дерев’янко Анатолій Михайлович — начальник слюсарно-ре-

монтної дільниці, пенсіонер.

2. Майстренко Павло Миколайович — токар 6 розряду.

3. Малюга Катерина Миколаївна — комірник.

4. Мороз Іван Павлович — фрезерувальник 5 розряду.

5. Партола Тетяна Валентинівна — заступник головного бухгалтера.

6. Сидоренко Андрій Іванович — заступник начальника цеху №1.

7. Чубенко Микола Іванович — водій.

8. Штучна Олена Віталіївна — головний бухгалтер. 

9. Яременко Олексій Петрович — начальник цеху №1.





Discovery Drilling Equipment LTD — підприємство з розроб-

ки та виготовлення бурових верстатів. Виробництво компанії в 

Україні організоване на потужностях Стрийського заводу, тут 

налагоджене виробництво найсучасніших бурових верстатів 

компанії Discovery Drilling Equipment (Великобританія). 

1885 — рік заснування перших виробництв Стрийського 

заводу громадянами Великої Британії Перкінсоном та Макінто-

шем для випуску бурового обладнання на Галичині, в одному 

з основних на той час нафтогазовидобувних регіонів Європи 

і світу.

Discovery Drilling Equipment LTD



У 1946 р. на заводі працював 61 співробітник, а у 1979 р. площа 

будівель заводу вже займає 28 тис. кв. м.! У 1986 р. відбувається 

повна реконструкція і завод стає провідним підприємством Мініс-

терства геології СРСР, виробником бурової техніки та обладнання. 

Певної трансформації зазнав завод в середині 90-х ро-

ків уже в системі Групи компаній Надра. Розвиток заводу був 

обумовлений постійно зростаючими вимогами для створення 

в країні могутньої мінерально-сировинної бази, забезпечення 

геологорозвідувальників сучасними технічними засобами для 

буріння глибоких свердловин на нафту і газ. Номенклатура ви-

робленої заводом продукції постійно оновлювалась, розширю-

валася і налічувала багато десятків найменувань.

У цей період були освоєні нові види продукції, технологіч-

ні процеси, підвищуються їх техніко-економічні показники. У 

1995 р. випускається багато нової продукції: гідравлічний ав-

токран АКС-12,5 на шасі УРАЛ-5557, агрегат для освоєння та 

ремонту свердловин АОРС-60, ведучі мости до автонавантажу-

вачів: 1,6 т, З т, 5 т, кранова установка «Надра», вишка бурова 

ВБ-53, ланцюг 2АН-50,8, шківи до кронблоку і талевої системи.

В 2006 р. після реструктуризації бізнесу Discovery Drilling 

Equipment LTD вийшло із складу Групи компаній Надра і пра-

цює під власною торговою маркою. 

Перші бурові вишки Стрийського заводу

Discovery Drilling Equipment LTD
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Продукція заводу користувалася попитом не тільки в краї-

нах СНД, вона відома геологам Куби і Пакистану, ПАР і Мозам-

біку, Німеччини і Польщі, Болгарії та Ефіопії.

На даний час Discovery Drilling Equipment LTD — компанія, 

сферою діяльності якої є розробка та виробництво повно-

комплектних бурових установок та вузлів до них для буріння 

та обслуговування нафтогазових свердловин. Базую чись на 

власних інженерних розробках, маючи багатонаціональну 

команду досвідчених спеціалістів, а також власне виробни-

цтво на території України, компанія випускає широку номен-

клатуру мобільних та стаціонарних бурових установок світо-

вого рівня.
Один із бурових верстатів вантажопідйомністю 600 т, 
виготовлений компанією на замовлення Weatherford
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Андрій Павлович Загороднюк отримав вищу освіту в Київ-

ському національному університеті ім. Тараса Шевченка. 

Має також міжнародний диплом за програмою МВА універси-

тету Warwick, Великобританія. 

Має досвід роботи у нафтогазовій галузі, зокрема, і на ке-

рівних посадах (заступником голови правління з розвитку у ЗАТ 

«Концерн Надра»). 

Обіймав посади голови наглядової ради українсько-британ-

ського СП «Інтегровані мережеві рішення» (головний підрядник 

мобільного оператора МТС зі встановлення базових станцій та 

виготовлення металоконструкцій до них), голови спостережної 

ради ЗАТ «Жежелівський каолін» (відповідав за діяльність та 

розвиток підприємства та наступний продаж британській кор-

порації WBB), консультував західні нафтові компанії (такі як 

Shell Energy (Великобританія), NUI (США) та інші) з питань по-

будови діяльності в Україні. 

З 2007 року дотепер Андрій Павлович Загороднюк — гене-

ральний директор Discovery Drilling Equipment LTD.

А.П. Загороднюк — 
генеральний директор 
Discovery Drilling Equipment LTD

Discovery Drilling Equipment LTD
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Михайло Іванович Кваша у 1996 р. закінчив геологічний фа-

культет Київського національного університету та отримав 

спеціальність геолог-геохімік. 

Відразу після закінчення навчального закладу та до цього 

часу працює в Групі компаній Надра. 

На даний час обіймає посаду директора з розвитку в Росії та 

країнах СНД компанії Discovery Drilling Equipment LTD.

М.І. Кваша — 
директор з розвитку 
в Росії та країнах СНД

На Московській нафтогазовій виставці. 2009 р.
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Борис Петрович Гарбузюк після закінчення в 1982 р. механі-

ко-машинобудівного факультету Київського політехнічного 

інституту 12 років пропрацював на різних посадах в Інституті 

електрозварювання ім. Є.О.Патона. 

Трудову діяльність в Групі компаній Надра розпочав у 1995 р. 

З 1999 р. член правління — директор із виробництва. 

Очолював роботу з організації виробничих процесів на за-

водах, що входили в сферу управління концерну Надра. До 

2005 р. голова спостережних рад Київського заводу «Геофіз-

прилад», Стрийського заводу та Роменського заводу «Геотех-

ніка».

Нове керівництво компанії зберігає багатовікові традиції 

підприємства, з повагою ставиться до ветеранів виробництва, 

представників різних робочих спеціальностей.

Б.П. Гарбузюк — 
заступник директора,
О.А. Сальніков —
менеджер з бізнес-розвитку

Discovery Drilling Equipment LTD
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Володимир 
Олександрович 
Скорий 
працює токарем 
5 розряду. Стаж 
на заводі — 
32 роки

Ігор Миколайович 
Дахній 
прийнятий на 
завод  інженером-
конструктором до 
технічного відділу 
у 1965 р., а з 2006р. 
працює інженером-
технологом 
ІІ категорії, стаж 
роботи на заводі — 
46 років

Василь Панькович 
Баран 
слюсар-сантехнік 
3 розряду, 
прийнятий 
21.12.1972 р. 
на  завод. Стаж 
на заводі — 
42 роки

Богдан Онуфрійович 
Наконечний 
прийнятий 
28.09.1970 р. на 
завод слюсарем 
2 розряду, з 2009 р. 
працює майстром у 
цеху з виготовлення 
металоконструкцій 
№4. Стаж на 
заводі — 41 рік

Юрій Романович 
Бартків 
прийнятий 
04.10.1967 р. на 
завод у ремонтну 
дільницю учнем-
фрезерувальника, 
з 1999 р. працює 
головним механіком. 
Стаж на заводі — 
44 роки

Дмитро 
Михайлович 
Блискун 
прийнятий 
04.05.1978 р. 
на завод учнем 
токаря в механічний 
цех №3, з 2006 р. 
працює токарем-
розточувальником 
5 розряду. Стаж на 
заводі — 33 роки

Богдан 
Павлович Гиряк 
прийнятий 
21.05.1973 р. на 
завод токарем 
3 розряду в 
механічний цех 
№3, з 2006 р. 
працює токарем 
5 розряду. Стаж 
на заводі — 
38 років





Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) «Інститут Тут-

ковського» (на попередніх етапах реорганізації — ЗАТ «Інсти-

тут прикладної геофізики», ПВНЗ «Інститут професійного роз-

витку «Надра») заснований Групою компаній Надра з метою 

надання освітніх послуг спеціалістам геологорозвідувальної і 

нафтогазовидобувної галузей виробництв шляхом поєднання 

науково-методичного та практичного досвіду кращих україн-

ських і зарубіжних фахівців-геологів  і нафтовиків. Серед зав-

дань інституту – благочинні програми для сприяння адаптації 

українських спеціалістів до нових економічних умов, пропагу-

вання найновіших досягнень вітчизняної і світової геологічної 

науки.

Навчальний заклад названо на честь вченого-геолога зі сві-

товим ім’ям, одного з засновників Української академії наук ака-

деміка Павла Аполлоновича Тутковського.

Інститут має ліцензії Міністерства науки і освіти України 

на освітню діяльність за напрямами «Геологія» (2005 р.) та 

«Гірниц тво» (2007 р.). 

Приватний вищий навчальний заклад 
(ПВНЗ) «Інститут Тутковського»



Завдячуючи наполегливій роботі ректора інституту П.О. За-

городнюка за підтримки директора Інституту геологічних наук 

НАН України, академіка П.Ф. Гожика, доктора геологічних наук 

С.Б. Шехунової, а також співпраці зі співробітниками і фахів-

цями інших наукових установ НАН України, галузевих інститу-

тів та навчальних закладів Міністерства освіти і науки України 

інститутом накопичено значний практичний досвід підвищення 

кваліфікації фахівців геологічної галузі. 

У програмах «Інституту Тутковського» на сьогодні взяли 

участь понад 900 слухачів із 90 геологорозвідувальних і видо-

бувних компаній України. 

Директор Інституту геологічних наук НАН України 
академік Петро Феодосійович Гожик і ректор ПВНЗ 

«Інститут Тутковського», голова правління ВГО «Спілка 
геологів України» Павло Олексійович Загороднюк

Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) 
«Інститут Тутковського»
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Навчальна аудиторія «Інституту Тутковського»

Наприкінці 2009 р. керівництво Групи компаній Надра роз-

робило спільну зі Спілкою геологів України програму підви-

щення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для 

міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях. 

Програму неможливо було б реалізувати без особистої участі 

П.О. Загороднюка, Х. Лєнхарта, І.П. Гафича, О.А. Кички. 

Унікальність такої програми полягає в тому, що для слухачів 

ці курси повністю безкоштовні. Спонсорами програми стали 

(окрім самої Групи компаній Надра) їхні давні партнери — Shell, 

Halliburton, Discovery Drilling Equipment, Rigal petroleum. За цією 

програмою проведено курси підвищення кваліфікації та орга-

нізовано семінари з представниками міжнародних геологічних 

організацій AAPG, EAGE. Неабиякий інтерес викликала лекція, 

запропонована технічним директором ТОВ «Шелл Юкрейн 

Експлорейшн енд Продакшн І» Дітмаром Нойхаузом на тему 

«Пошук, розвідка та розробка сланцевого газу, газу в ущільне-

них породах, метану вугільних пластів».

Актуальній для України темі нетрадиційних видів газу при-

свячено ще кілька заходів, де організацію та проведення за-

безпечив «Інститут Тутковського». У листопаді 2010 року цей 

інститут провів семінар на тему «Економічна привабливість ме-

тано-вугільних проектів в Україні» (лектори Б.І. Лелик, Д.М. Се-

ліванов), а у вересні 2011 р. «Інститут Тутковського» разом із 

ВГО «Спілка геологів України» став співорганізатором Другої 

донецької міжнародної науково-практичної конференції на тему 

«Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: 

залучення інвестицій».
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Курс лекцій з оцінки запасів родовищ корисних копалин, 
що проводяться на базі «Інституту Тутковського» 
спеціалістами ДКЗ України. Лектор В.Г. Григіль

Нагородження студентів, які брали участь 
у постер-сесії, організованої за підтримки 

«Інституту Тутковського» в рамках Міжнародної 
конференції AAPG у Києві, 2010 р.
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Лектор Вольфанг Нахтман — 
провідний фахівець нафтової компанії 

RAG (Австрія), 2011 р.

Слухачі лекцій Дітмара Нойхауза (Shell) 
щодо технології розвідки і освоєння запасів 

сланцевого газу, 2011 р.



Інститут у 2010 р. розпочав видання журналу «Збірник нау-

кових праць Інституту Тутковського», де авторами статей стали 

переважно співробітники Групи компаній Надра. Тут є матеріа-

ли як маститих, відомих у галузі фахівців, так і талановитої мо-

лоді.

Г.А. Лівенцева — 
генеральний директор 
ПВНЗ «Інститут 
Тутковського»

Ганна Анатоліївна Лівенцева в 1990 р. з відзнакою закінчила 

геологічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

У Групі компаній Надра працює з 1995 р. 

У вересні 2009 р. Г.А. Лівенцева призначена генеральним 

директором Вищого навчального закладу післядипломної осві-

ти «Інститут Тутковського». 

Г.А. Лівенцева — член правління ВГО «Спілка геологів 

України», заступник головного редактора журналу «Геолог 

України», відповідальний секретар «Збірника наукових праць 

Інституту Тутковського».

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Ганна Анатоліївна 

нагороджена корпоративною медаллю «За заслуги».

Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) 
«Інститут Тутковського»
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Р.Ф. Федорів під час лекції 
в «Інституті Тутковського»



Наталія Григорівна Загородня розпочала трудову діяльність 

у 1978 р. техніком Інституту «Укрдіпропромсільбуд». За-

кінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 

1981 р. за спеціальністю «гідрогеологія та інженерна геологія». 

З початку діяльності Інституту як навчального закладу (бе-

резень 2005 р.) працювала на посаді методиста вищої катего-

рії, потім стала вченим секретарем.

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Наталія Григорівна 

нагороджена корпоративною медаллю «За заслуги». 

Н.Г. Загородня — 
вчений секретар

Найбільш успішними та, за відгуками слухачів, найкраще 

організованими і корисними є фахові курси підвищення ква-

ліфікації, проведені спільно з Державною комісією по запа-

сах України її кращими лекторами Г.І. Рудьком, В.Г. Григілем, 

В.І. Ловинюковим. 

Впевнено можна сказати, що семінари та курси підвищен-

ня кваліфікації, де як лектори беруть участь представники Гру-

пи компаній Надра, також мають незмінний успіх. Ми вдячні за 

постійну плідну співпрацю І.П. Гафичу, Г.Д. Лісному, В.А. Рюмі-

ну, Г.О. Кашубі, С.М. Давиденку, Р.Ф. Федоріву.

Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) 
«Інститут Тутковського»
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Андрій Вікторович Рудаков у 1993 р. закінчив Київський уні-

верситет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «геологічна 

зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». У 

1988 р. пройшов навчання в Міжнародному центрі приватиза-

ції, інвестицій та менеджменту за напрямом «маркетинг».

У 1993–1994 рр. працював у Відділенні морської геології і 

осадового рудоутворення ЦНПМ АН України.

У 1994–2001 рр. працював у різних структурах, пов’язаних 

із реалізацією природного газу в Україні (корпорація «Укрзару-

біжнафтогаз», АТ «Укргазпром», Промислово-фінансова кор-

порація «Енергетичне газове товариство», ГК «Укртрансгаз»).

З 2008 р. керівник видавничої групи, а з 2009 р. — началь-

ник видавничого відділу ПВНЗ «Інститут Тутковського».

А.В. Рудаков — 
начальник видавничого відділу 
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Прихід Олени Миколаївни Назарової на роботу до видав-

ничого відділу навчального закладу (2010 р.) був пов’язаний 

з початком видання нового журналу «Збірник наукових праць 

Інституту Тутковського» та збільшенням обсягів наукової ін-

формації, що надходила до редакції журналу «Геолог України». 

Вища економічна освіта, працездатність, грамотність і старан-

ність стали їй у нагоді на цій роботі. Допомагає Олені Миколаївні 

також і багаторічний (з 1994 р.) досвід роботи на підприємствах 

Групи компаній Надра на посадах провідного економіста, за-

ступника начальника і начальника відділів у корпорації «Укрза-

рубіжнафтогаз», АТЗТ «Газбудінвест» та ЗАТ «Концерн Надра» 

(2007–2010 рр.). 

О.М. Назарова — 
провідний спеціаліст

Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) 
«Інститут Тутковського»
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В.С. Шабатин — кандидат геолого-мінералогічних наук, заступник 
генерального директора з навчально-методичної роботи 
ПВНЗ «Інститут Тутковського» впродовж 2005–2009 рр. 

З 1963 до 1999 рр. працював у Київському державному уні-

верситеті ім. Т.Г. Шевченка. 12 років, упродовж яких В.С. Ша-

батин обіймав посаду декана геологічного факультету КДУ, 

називають «епохою Шабатина». Віктор Степанович — автор 

понад 80 наукових праць, серед яких посібник із регіональної 

інженерної геології, підручник із основ гідрогеології та інженер-

ної геології, підручник із інженерної геології України.

Талант науковця та організаторські здібності, неоціненний 

педагогічний досвід Віктора Степановича стали у нагоді під час 

організації навчального процесу на базі «Інституту Тутковського». 

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Віктор Степанович 

нагороджений корпоративною медаллю «За заслуги». 

С.В. Петрушенко впродовж 2001–2009 років обіймав посади 
заступника генерального директора та директора 
«Інституту Тутковського»

На підприємствах Групи компаній Надра Сергій Вячесла-

вович Петрушенко працює з 1995 року. В його послужному 

списку за цей час — керівні посади в АТЗТ «Надра», Корпорації 

«Укр зарубіжнафтогаз», АТЗТ «Газбудінвест».

На сьогодні С.В. Петрушенко — заступник голови правлін-

ня ПрАТ «Геофізична компанія Надра».
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(Київ, 17–19.05.2006); наукова конференція «Вторинні природні 

резервуари та неструктурні пастки як об’єкти істотного при-

росту запасів вуглеводнів в Україні» (Київ, 24–26.05.2006); Між-

народна сесія та геологічна екскурсія Європейської асоціації з 

охорони геологічної спадщини (3–9.09.2006.); наукова конфе-

ренція, присвячена 40-річчю геологічного факультету ІФТУНГа 

(Івано-Франківськ, 3–9.12.2006); І науково-практична конфе-

ренція «Український бурштиновий світ» (Київ, 17–20.10.2007); 

V наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка «Пробле-

ми мінералогічної кристалографії» (Львів, 13–14.12.2007); Між-

народна конференція «Сучасні проблеми літології та мінераге-

нії осадових басейнів України та суміжних територій» (Одеса, 

02.09.2008). 

Група компаній Надра вважає невід’ємною частиною своєї 

діяльності організацію наукових конференцій і широке висвіт-

лення результатів роботи важливих міжнародних подій.

Разом зі Спілкою геологів України Група компаній Над-

ра взяла участь або виступила спонсором понад 60 наукових 

конференцій. Найбільш значущі серед них: VI Міжнародна 

конференція «Геодинаміка, сейсмічність і нафтогазоносність 

Чорноморсько-Каспійського регіону» (Крим, 12–16.09.2005); 

науково-технічна конференція «Перспективи нафтогазонос-

ності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів Украї-

ни» (Яремча, Івано-Франківської обл., 20–23.09.2005); Міжна-

родна науково-педагогічна конференція «Геологічна освіта та 

наука в XXI ст. Проблеми викладання геологічних дисциплін» 
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Організація наукових 
конференцій



Група компаній НАДРА — 
генеральний спонсор міжнародної 
конференції AAPG у Києві 2010, 

присвяченої розвідці та видобутку 
вуглеводнів в Чорноморсько-

Каспійському регіоні

У жовтні 2003 р. коштом Групи 

компаній Надра проведено міжнарод-

ну науково-практичну конференцію у 

Львові, присвячену 150-річчю винахо-

ду гасової лампи. Нині на фасаді ста-

ровинної львівської аптеки є пам’ятна 

дошка, присвячена цій події.



16–17 квітня 2008 р. відбулася Міжнародна конференція 

«Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи», присвя-

чена 100-річчю від дня народження видатного геолога, стра-

тиграфа, палеонтолога, професора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Ольгерда Леонардовича 

Ейнора. За підтримки Групи компаній Надра видано збірник 

наукових праць «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної 

системи» та біографічну книжку про О.Л. Ейнора. 

Науково-практична конференція, 
присвячена проблемам видобутку метану вугільних пластів, 

сланцевого газу та інших нетрадиційних видів палива. 
Донецьк, 2009 р.

Організація наукових конференцій
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За організації і фінансової підтримки Групи проведено між-

народну конференцію «Пошуково-розвідувальні роботи на 

наф ту і газ у Чорноморсько-Каспійському регіоні: поточні до-

сягнення та перспективні плани», що дало можливість привер-

нути увагу провідних нафтових та сервісних компаній світу до 

перспектив Чорноморсько-Каспійського регіону, а таким чи-

ном і до ресурсного потенціалу Азово-Чорноморської нафто-

газоносної провінції України. 
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Презентація для представників компанії Shell 
нової технології дегазації вугленосної товщі методом гравітаційного 

розвантаження, запатентованої Групою компаній Надра в рамках участі 
в міжнародній конференції «Енергоефективність-2009»





Соціальні програми 
Групи компаній Надра

Група компаній Надра активно виступає за збереження 

та примноження здобутків української геології, бере участь у 

громадській роботі, сприяючи створенню демократичного гро-

мадянського суспільства, формуванню свідомої життєвої по-

зиції у молоді, підтримуючи діяльність відповідних недержавних 

об’єднань, пропагуючи здоровий спосіб життя в екологічно 

привабливому середовищі.

Багаторічна успішна діяльність Всеукраїнських громад-

ських організацій «Спілка геологів України» та «Чиста хвиля» — 

яскраве тому підтвердження.

За інформаційної та фінансової підтримки Групи компаній 

Надра видається низка наукових, науково-популярних видань, 

передусім, для молодіжної аудиторії.



Групою компаній Надра здійснюється фінансова та ін-

формаційна підтримка Всеукраїнської громадської організації 

«Спілка геологів України».

Спілка геологів України — Всеукраїнська громадська ор-

ганізація, яка об’єднує геологів, геофізиків, інженерів і вчених 

геологічної галузі України. Спілку створено за ініціативи Групи 

компаній Надра. В її становленні брали участь провідні геоло-

горозвідувальні об’єднання, урядові організації, академічні та 

науково-дослідні інститути, сервісні компанії та геофізичні під-

приємства України. 

Нинішня Спілка є наступником одного з перших фахових 

об’єднань геологів колишньої Російської імперії — Харківсько-

го геологічного товариства, заснованого в Україні 1916 р.

Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів Укра-

їни» створена 23 лютого 2000 року. Цього дня в Києві відбулися 

установчі збори, на яких було затверджено Статут організації і 

перший склад правління. 10 травня того самого року Спілка гео-

логів України була зареєстрована Міністерством юстиції України.

Спілка успішно працює 11 років, має 22 обласних осеред-

ки, а також відділення у Києві та АР Крим та налічує 4 тисячі 

дійсних членів. У Спілку геологів України входять 34 геологічних 

товариства, асоціації та підприємства. Серед них Державна 

геологічна служба України, Державний інформаційний геоло-

гічний фонд України «Геоінформ України», Державна комісія 

по запасах корисних копалин України, Академія гірничих наук 

України, Українське мінералогічне товариство, Українське па-

леонтологічне товариство, Центр аерокосмічних досліджень 

Землі Академії гірничих наук України, Державне геофізичне 

об’єднання «Укргеофізика», ВАТ «Укрнафта», Державна наф-

това компанія «Чорноморнафтогаз». 

Спілка геологів України є засновником журналу «Геолог 

України», який видається з 2003 року. 

Виступ голови правління ВГО «Спілка геологів України» 
П.О. Загороднюка під час візиту президента AAPG Роберти Гріс 

до Києва, 2001 р.

Соціальні програми Групи компаній Надра
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Група компаній Надра всебічно підтримує діяльність спіл-

ки, в реалізації просвітницьких проектів для молоді та юнац-

тва, в роботі з ветеранами праці, підтримці геологічних музеїв 

і заходів із охорони геологічних пам’яток, організації науково-

практичних конференцій (вітчизняних і міжнародних), видав-

ничій діяльності. 

У 2001 р. для підтримки зв’язків між поколіннями, ефектив-

ного використання наукового, виробничого та управлінського 

досвіду, а також, щоб віддати належну шану заслуженим лю-

дям галузі було створено Раду ветеранів Спілки геологів Укра-

їни. За допомогою Групи компаній Надра в спілці створено ді-

ючу систему допомоги пенсіонерам та їхнім сім’ям. 

У рамках проекту «Юний геолог» за благодійної підтримки 

Групи компаній Надра, видається серія науково-популярної лі-

тератури для школярів, формуються, готуються та делегуються 

за кордон українські дитячі команди для участі в міжнародних 

геологічних олімпіадах. 

СГУ активно співробітничає з міжнародними геологічними 

і геофізичними організаціями, такими як AAPG, EAGE, EAGO, 

АДС.

Урочистості з нагоди святкування Дня геолога, 2005 р.
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Людмила Феліксівна Гафич у 1979 р. закінчила Івано-Фран-

ківський інститут нафти і газу. Трудову діяльність розпо-

чала у 1973 р. у Стрийській ЕГДС ДГП «Укргеофізика». Брала 

безпосередню участь у відкритті першого в Складчастих Кар-

патах родовища природного газу, а також у відкритті родовищ 

і покладів нафти та газу Західного регіону України. 

З 1999 р. переведена на посаду головного спеціаліста в Мі-

ністерстві екології та природних ресурсів України з контролю і 

управління геологорозвідувальними роботами, пошуку і розвід-

ки родовищ в Дніпрово-Донецькій западині, а з 2001 р. — пер-

ший заступник голови правління Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка геологів України».

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Людмила Феліксів-

на нагороджена корпоративною медаллю «За заслуги».

Л.Ф. Гафич — 
перший заступник голови
правління ВГО «Спілка геологів 
України»

Соціальні програми Групи компаній Надра
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Віктор Володимирович Огар — випускник КДУ ім. Т.Г. Шев-

ченка 1977 р. З 1986 р. — кандидат геолого-мінералогічних 

наук. Один із засновників науково-виробничого центру «Тера 

Україна», який став прототипом «Концерну Надра». З 1997-го 

до 2002 р. — заступник голови правління ЗАТ «Концерн Надра». 

У 2009 р. Віктору Володимировичу присвоєне вчене звання 

доцента кафедри геології родовищ корисних копалин. Рішен-

ням президії Вищої атестаційної комісії України від 01.07.2010 р. 

присуджено науковий ступінь доктора геологічних наук за спе-

ціальністю загальна регіональна геологія. Віктор Володими-

рович — викладач геологічного факультету Київського націо-

нального університету ім. Тараса Шевченка, заступник голови 

правління ВГО «Спілка геологів України», заступник головно-

го редактора журналу «Геолог України», головний редактор 

«Збірника наукових праць Інституту Тутковського». 

З нагоди 20-річчя Групи компаній Надра Віктора Володими-

ровича нагороджено корпоративною медаллю «За заслуги».

В.В. Огар — 
заступник голови правління 
ВГО «Спілка геологів 
України», доктор геологічних 
наук
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Олександр Анатолійович Кичка у 1983 р. закінчив геоло-

гічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка за спеціальніс-

тю «гідрогеологія та інженерна геологія». Працював в НДІ 

УкрДІПРОНІІнафта Міннафтопрому СРСР, а в період з 1989 по 

2000 рр.— в Інституті геологічних наук НАН України, згодом — 

науковим співробітником Центру аерокосмічних досліджень 

Землі. 

Олександр Анатолійович — автор багатьох наукових та 

нау ково-популярних публікацій в українських та зарубіжних 

виданнях, неодноразово брав участь у міжнародних наукових 

конференціях, симпозіумах, які проходили у Німеччині, Австрії, 

Нідерландах, Фінляндії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Ру-

мунії, Туреччині, Ірані, Канаді, Польщі, Греції, Росії та Азербай-

джані, а також геологічних конгресах у Флоренції та Осло. Його 

головні наукові інтереси стосуються проблем походження на-

фти і газу, регіональної тектоніки, застосування методів дис-

танційного зондування для пошуків нафти і газу на морі. 

Член Спілки геологів України, нагороджений золотим на-

грудним знаком СГУ та медаллю «За заслуги» ІІ ступеня. З 

1999 р. — повноважний представник Американської асоціації 

геологів-нафтовиків (AAPG) в Україні, з 2004 р. — віце-прези-

дент Київського осередку Європейської асоціації геовчених та 

інженерів (EAGE), куратор студентського осередку AAPG при 

геологічному факультеті КНУТШ. Член редколегій журналів 

«Геолог України» та «AAPG Bulletin».

О.А.Кичка — 
повноважний представник 
Американської асоціації 
геологів-нафтовиків 
(AAPG) в Україні

Соціальні програми Групи компаній Надра
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Спілка підтримує наявні профільні гуртки 
у школах та заохочує до створення нових, 

для чого проводить геологічні школи, 
семінари, польові експедиції та екскурсії

Команда юних геологів України 
на міжнародній олімпіаді в м. Томську, 

Російської Федерації. 2011 р.



З метою залучення молоді до досліджень довкілля, співпра-

ці з видатними вченими — екологами, біологами, географами 

та геологами, створено молодіжну секцію ВГО «Чиста хвиля». 

Молодь залучають до реалізації наукових, практичних, гранто-

вих проектів. 

У роботі організації значну увагу приділяють екологічній 

освіті спеціалістів енергетичної та видобувної галузей. Чле-

нами організації, серед яких є і співробітники Групи компаній 

Надра, започатковано і впроваджено через ПВНЗ «Інститут 

Тутковського» освітні програми для фахівців із виробництв, які 

забруднюють довкілля.

Група компаній Надра здійснює фінансову та інформаційну 

підтримку Всеукраїнської громадської організації «Чиста хвиля».

Всеукраїнська громадська організація «Чиста хвиля» була 

заснована у 2000 році за ініціативи Групи компаній Надра про-

відними українськими вченими і об’єднала в своїх лавах про-

відних фахівців із екології, геології, біології, медицини, освіти 

задля вирішення екологічних проблем, реалізації державних і 

міжнародних проектів, спрямованих на збереження довкілля. 

Має регіональні осередки у більшості областей України. За час 

роботи «Чиста хвиля» зібрала під одним дахом чи не найкра-

щий в Україні пул експертів із питань екології. 

«Чиста хвиля» співпрацює зі структурами НАН України, 

кафедрами екології Національного університету «Києво-Моги-

лянська академія» та Національного авіаційного університету, 

геологічним і географічним факультетами Київського націо-

нального університету ім. Тараса Шевченка та іншими вищими 

навчальними закладами. «Чиста хвиля» є засновником дочір-

нього підприємства «Науково-технічний Центр «Чиста хвиля», 

який виконує наукові дослідження в екологічній галузі, зокре-

ма, і для Групи компаній Надра. 

Участь ВГО «Чиста хвиля» у виставці 
«Довкілля-2011», Київ

Соціальні програми Групи компаній Надра
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Антоніна Іванівна Єришева у 1971 р. закінчила хіміко-тех-

нологічний факультет Київського політехнічного інституту. 

Працювала в Науково-дослідному інституті хлорної промис-

ловості на посадах від лаборанта до завідувача відділу. Після 

1991 р. працювала в Міністерстві промисловості в підрозділі 

впровадження нових технологій, потім в Управлінні паливно-

енергетичного комплексу Кабінету Міністрів. 

Роботу в Групі компаній Надра розпочала заступником го-

лови правління, потім більше уваги стала приділяти питанням 

екології, пройшла курс екологічного аудиту в Державній еко-

логічній академії післядипломної освіти і обійняла ряд громад-

ських посад: голова громадської ради при Мінприроди, член 

громадських рад Київського міського управління екології та 

охорони природних ресурсів та Державного агентства екології, 

член Координаційної ради з екологічного маркування.

З нагоди 20-річчям Групи компаній Надра Антоніна Іванівна 

Єришева нагороджена корпоративною медаллю «За заслуги».

А.І. Єришева — 
перший заступник 
голови правління 
ВГО «Чиста хвиля»
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Група компаній Надра — це інтегрована компанія, яка 

має сильну та стійку корпоративну культуру й систему кор-

поративних цінностей, основними з яких є компетентність 

та професіоналізм, чесність і неупередженість, відповідаль-

ність, відкритість та повага до людської особистості. Атмос-

фера взаємної поваги та підтримки є запорукою тривалих 

трудових відносин між компаніями Групи Надра та кожним 

співробітником. 

За 20 років історії Групи компаній Надра у колективі скла-

лися власні традиції. Ми поділяємо радість народження дитини 

у сім’ях наших колег, вітаючи новонародженого традиційним 

подарунком — українською вишиванкою та першою в його 

«Люди — наш головний актив» 
(традиції Групи компаній Надра)

житті вітальною листівкою. А на різдвяні свята до дітей та ону-

ків співробітників майже 20 років приходить Святий Миколай з 

подарунками. 

Також серед традицій співробітників Групи компаній Над-

ра — спільний активний відпочинок і заняття спортом. У 

2000 р. вони створили спортивний клуб. Серед улюблених 

видів спорту — футбол, теніс, велоспорт. У розпорядженні 

співробітників є тенісні столи та тренажери. Співпраця ком-

панії з Федерацією вітрильного спорту поширила серед чле-

нів спортивного клубу інтерес до прогулянок під вітрилами. 

Серед традицій, які активно підтримує керівництво Групи 

компаній Надра, є також фінансова та соціальна допомога 

Традиції Групи компаній Надра
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ветеранам. Люди, які зробили вагомий професійний внесок у 

розвиток компаній, продовжують бути невід’ємною частиною 

великої сім’ї Надра. 

Збереження та захист довкілля — не лише декларовані 

керівництвом Групи компаній Надра принципи, а й усвідом-

лена позиція кожного надрівця. Тому не дивно, що вже три 

роки поспіль, із приходом весни і тепла, усі чекають вже тра-

диційного суботника, свята праці, яке співзвучне з нашою 

українською толокою. На ці трудові свята (інакше їх не на-

звеш) приходять уже родинами. А потім до імпровізовано-

го столу всі гуртом збираються покуштувати смачної рибної 

юшки та шашликів.

Та найромантичнішою традицією Групи компаній Надра, 

звичайно, є святкування професійного свята Дня геолога! Ви-

соке, яскраве вогнище збирає надрівців, вітчизняних та за-

кордонних партнерів за співпрацею, ветеранів Групи компаній 

Надра, професорів і студентів геологічного факультету в ши-

роке сімейне коло — коло людей, які люблять свою професію, 

професію геолога! 
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Святкування Дня геолога, 2005 р. Біля рукотворної клумби на офісній території, 2011 р.

Доброю традицією, безсумнівно, стане і відзначення спе-

ціалістів, які показують високі результати у своїй професійній 

діяльності, новою корпоративною винагородою — медаллю 

Групи компаній Надра «За заслуги». Цю відзнаку було введено 

у 2011 р. — з нагоди 20-річчя Групи компаній Надра, нею на-

городжено співробітників за їхню бездоганну працю, підтримку 

корпоративної культури, збереження традицій та багаторічну 

відданість Групі компаній Надра.

Традиції Групи компаній Надра
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Колектив ПрАТ 
«Центр обробки даних 
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За 20 років діяльності невелике підприємство «Тера Укра-

їна», створене науковцями для виконання науково-дослідних 

робіт, переросло в найкрупнішу в Україні приватну сервісну 

компанію з надання послуг з геологічного вивчення надр, по-

шуку, розвідки та освоєння родовищ нафти і газу.

Головними складовими успіху Групи компаній Надра стали 

ефективний менеджмент, орієнтація на застосування передо-

вих технологій та прагнення до постійної досконалості у вирі-

шенні геологічних завдань і проблем наших замовників.

Сьогодні потенціал 10 сервісних підприємств і заводів 

Групи компаній Надра достатній для переходу від виконання 

окремих видів робіт і послуг у геологорозвідувальній та наф-

тогазовидобувній галузях до комплексного обслуговування 

наших замовників, від пошуку родовищ і встановлення їх за-

пасів до сервісного супроводу процесу освоєння ресурсного 

потенціалу, контролю за розробкою, оптимізації роботи видо-

бувних свердловин та їх інтенсифікації. 

Ми прагнемо та робимо все, щоб сервісні компанії Групи 

постійно нарощували свій кадровий і технічний потенціал, під-

вищували ефективність і комплексність послуг і рішень, що 

надаються замовнику, впроваджуючи нові технології та методи 

досліджень. 

Результатом такої роботи є створення нових сервісних 

компаній («Бурова компанія Надра», «Невская геофизика») 

Погляд у майбутнє



та ТОВ «Інтегровані нафтогазові технології Надра», головним 

завданням котрої є організація робіт та управління комплек-

сними і інтегрованими проектами для виконання яких залуча-

ється потенціал підприємств Групи компаній Надра та її парт-

нерів. 

У розробці та виготовленні обладнання заводами Групи 

ми прагнемо відповідати кращим світовим стандартам галузі. 

Для цього ми співпрацюємо з низкою зарубіжних наукових і 

виробничих центрів геофізичного нафтового приладобуду-

вання. Ефективність такої співпраці ми бачимо вже сьогодні. 

Продукція та технології заводів Групи поставляються більшос-

ті нафтових країн СНД, до США та Канади, інших країн дале-

кого зарубіжжя.

У цілому слід відзначити, що пріоритетом подальшого роз-

витку залишається впровадження передових технологій світо-

вих лідерів галузі та їх створення власними силами з викорис-

танням науково-технічного потенціалу Групи.

Наша мета — створити сервісну структуру, можливості та 

принципи діяльності якої відповідатимуть кращим стандартам 

роботи таких компаній, як Halliburton, Shlumberger та ін.

У досягненні цієї мети головну роль відіграють люди — ка-

дровий потенціал Групи. Впродовж 20-річного періоду своєї 

діяльності в Групі компаній Надра акумульовано колектив фа-

хівців, кращих спеціалістів науково-дослідних установ, геолого-

розвідувальних і видобувних підприємств України. В управлінні 

компанії та її сервісних підприємств працюють спеціалісти з Ро-

сії, далекого зарубіжжя. У надрах компанії нам вдалося вирос-

тити та підготувати до роботи власні кадри, які сьогодні станов-

лять основу її виробничої діяльності.

Значну увагу в Групі компаній Надра приділяють роботі з мо-

лоддю, починаючи з підтримки руху юних геологів для професій-

ної орієнтації підростаючого покоління до співпраці з провідними 

навчальними закладами країни, що готують геологів і нафтовиків. 

За ініціативи і підтримки Групи створено та функціонує ви-

щий навчальний заклад післядипломної освіти «Інститут Тут-

ковського», в якому здійснюється ознайомлення з новими тех-

нологіями і відбувається підвищення кваліфікації працівників 

компанії та наших замовників. Інститутом також реалізується 

низка благочинних програм підвищення кваліфікації україн-

ських геологів за західними стандартами.
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Прагнучи примножувати здобутки та традиції української 

геології, зусиллями якої створено одну з найбільших в Євро-

пі та світі мінерально-сировинну базу країни, ми намагаємося 

бути соціально відповідальною компанією як перед нашими 

працівниками, так і перед фаховою спільнотою в цілому.

Результатом такої політики є ініціатива створення та 

всебічна підтримка всеукраїнських громадських організа-

цій «Спілка геологів України», «Чиста хвиля», спортивних 

і молодіжних рухів, просвітницької і видавничої діяльності, 

налагодження контактів із міжнародними об’єднаннями та 

асоціаціями, серед яких AAPG, EAGE, SEG, АІС, EAGO та ін.

Ми хочемо бути найкращими у нашому бізнесі не тільки в 

Україні, гідно конкурувати з провідними сервісними компаніями 

не лише за вартістю робіт, а й їхньою якістю та пов нотою як та-

ких, що найкраще відповідають реаліям часу і потребам наших 

замовників. Ми віримо в успіх і досягнемо його!
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