
Випускник
геологорозвідувального
факультету (1955 р.)

Генеральний директор 
Федеральної державної установи
«Експертнафтогаз» (1998–2003 рр.)

Доктор геолого-мінералогічних наук.
Почесний працівник 
нафтогазової промисловості

БАЗІВ 
Василь Федорович

286

Народився 30 травня 1930 р. у с. Підгороддя Рога-
тинського району Івано-Франківської області.
У дитинстві і юності хлопця ніщо не пов’язувало

з геологією, тим більше з нафтою. Натомість він мріяв
про драматургію, театр, кінематограф. Вирішальним
фактором при виборі майбутньої професії були гаранто-
вана стипендія, до того ж підвищена, і відсутність пер-
спективи в селі. Місцеві старі буркотіли: «Не хоче Василь
працювати, тому добре вчиться».

Насправді Василь Федорович був зразковим учнем у
найбільшій в області школі — колишній гімназії.У старших
класах він очолював учнівський комітет Рогатинської

школи, а це в ті роки означало
багато: комсомол тоді представля-
ли одиниці, та й то здебільшого
діти родичів зі східних областей
України, тому організаційно-
масова робота у школі лягала на
учком.

У 1955 р. Василь Базів за-
кінчив геологорозвідувальний
факультет Львівського політех-
нічного інституту і здобув фах
гірничого інженера-геолога.

Протягом 1955–1980 рр. пра-
цював на нафтопромислах Татар-
стану — спочатку оператором

із видобутку нафти, геологом, старшим геологом наф-
топромислу, а згодом заступником начальника Центру
науково-дослідних і проектних робіт, начальником
геологічного відділу в найбільшому нафтовидобувному
управлінні «Альметьевнафта».

Упродовж 1966–1980 рр. був головним геологом Наф-
тогазовидобувного управління «Леніногорськнафта», яке
одним із перших почало освоювати системи розробки на
Ромашкінському нафтовому родовищі. У цьому управ-
лінні починали свій славний трудовий шлях такі видатні
геологи Росії, як Н. С. Єрофеєв, М. М. Іванова, Р. Х. Мус-
лімов та ін.

В. Ф. Базів став фахівцем високої кваліфікації в галузі
промислової геології і розробки нафтових родовищ із за-
водненням. Його кандидатська дисертація в роки роботи
на Ромашкіно була присвячена вивченню процесів роз-
робки багатопластових об’єктів єдиним фільтром.

За особистої участі Василя Федоровича на площах Ро-
машкінського нафтового родовища впроваджувалися
технології розробки, які підвищували ефективність
реалізовуваної тут системи. Це технології вибіркового
й осередкового заводнення, зміни фільтраційних потоків
тощо.

У кандидатській дисертації В. Ф. Базіва показано,
що вдосконалення розробки нафтових родовищ із завод-
ненням пов’язано передусім з удосконаленням систем
заводнення — регулюванням процесів заводнення. Про-
дуктивний об’єкт Д1 на Ромашкінському нафтовому
родовищі не є винятково багатошаровим об’єктом,
насправді це скупчення на території родовища величез-
ної кількості гідродинамічно непов’язаних геологічних
тіл, лінз, які у практичних цілях повинні розглядатися як
самостійні блоки розробки й мають виділятися у процесі
розбурювання родовища та освоєння системи.

З 1980 по 1997 р. Василь Базів працював у Міністерстві
нафтової промисловості, а потім у Міністерстві палива й
енергетики, де очолював відділ розробки нафтових родо-
вищ, відділ проектування розробки й оцінки видобувних
можливостей розвитку видобутку нафти. Завершив свою
діяльність у Міністерстві нафтової промисловості на по-
саді головного інженера Центральної комісії з розробки
нафтових родовищ. Така посада була запроваджена для
організації роботи ЦКР, коли геологічні служби в
Міністерстві були практично скасовані.

Василь Базів —
студент Політехніки

Науково-технічна конференція,
Альметьєвськ, Татарстан, 2007 р.
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З 1998 р. був генеральним директором Федеральної
державної установи «Експертнафтогаз», а протягом
2003–2007 рр. на посаді головного експерта очолював
експертизу проектних документів, що надходили на
розгляд ЦКР.

Будучи соратником видатного геолога й розробни-
ка нафтових надр М. М. Лісовського, В. Ф. Базів надавав
суттєву допомогу в організації роботи ЦКР. Працюючи
в цій системі, крім організаційної роботи, займався на-
уковим узагальненням розробки нафтових родовищ.

У 2007 р. Василь Федорович підготував монографію
«Експертно-аналітична оцінка ефективності систем роз-
робки нафтових родовищ із заводненням». У ній, а потім
і в докторській дисертації, узагальнені теорія і практич-
ний досвід із проблем відбору рідини при розробці наф-
тових родовищ із заводненням, досліджено вплив різних
геологічних і технологічних факторів на вибір режимів
відбору рідини на різних етапах розробки родовищ.

Сьогодні доктор геолого-мінералогічних наук, по-
чесний нафтовик, власник диплома «Першовідкривач

родовища», автор більш як 60 наукових праць, кавалер
ордена «Знак пошани» та володар інших урядових меда-
лей Василь Федорович Базів має чимало учнів і одно-
думців, доброзичливців і друзів, зокрема й серед ви-
датних учених і фахівців галузі, з ким доводилося
працювати на Ромашкінському нафтовому родовищі,
за кордоном, у Міністерстві нафтової промисловості,
у складі Центральної комісії з розробки нафтових
родовищ. Крім того, він активно співпрацює із жур-
налом «Нафтове господарство», а також з іншими
журналами, які висвітлюють питання розробки нафто-
вих родовищ.

Надійною підтримкою протягом усього життя для
Василя Федоровича є його родина. Дружина Марія
Іванівна — економіст за фахом, донька Ірина — пра-
цівник відділу нафтових родовищ НК «Лукойл», син
Тарас — головний геолог ВАТ «Газпромгеофізика»,
онук Гліб — студент Російського державного універ-
ситету нафти і газу ім. І. М. Губіна, а онука Ольга —
менеджер торговельної фірми ТОВ «Чібо СНД».

Зустріч випускників-геологів. Львів, 2005 р.

Перерва в засіданні ЦКР З онуком Євгенієм 


