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Народився 1 травня 1944 р. у с. Вільховець Терно-
пільської області. Батько, Володимир Антонович,
був службовцем, пройшов усю війну, нагородже-

ний солдатською медаллю «За відвагу», орденом Великої
Вітчизняної війни. Мати, Текля Степанівна, працювала на
скляному заводі.

Після закінчення середньої школи Орест Кашараба
вступив на геодезичний факультет Львівського політех-
нічного інституту, а в 1968 р. закінчив його, здобувши
фах астрономо-геодезиста, і був направлений на роботу
в експедицію № 205 до Краснодара.

Упродовж 1968–1988 рр. працював в експедиції на по-
садах інженера, старшого інженера, начальника партії, го-
ловного інженера на територіях Азербайджанської,
Вірменської, Грузинської РСР, Дагестанської, Чечено-
Інгуської, Кабардино-Балкарської та Північно-Осетинсь-
кої АРСР, Чукотського автономного округу, Камчатської
області й інших регіонів СРСР. В експедиційних умовах
він виконував високоточні геодезичні роботи із тріан-
гуляції, полігонометрії, трилатерації, нівелювання, спос-
тереження за рухом земної поверхні на геодинамічних
полігонах (Чиркейська ГЕС, Ірганайська ГЕС, Міатлінська
ГЕС, Буйнакський полігон тощо).

У 1981–1984 рр. Орест Володимирович перебував у за-
кордонному відрядженні в Народній Республіці Ангола,
працював інженером-консультантом у Департаменті гео-
дезії Інституту геодезії й картографії Анголи, а протягом
1988–2001 рр. був начальником відділу інженерних вишу-
кувань розвідок у ДАТВТ «Термнафтопроект».

У 1996 р. О. В. Кашараба створив проектний інститут
«Інжгео» (ЗАТ «НДПІ «Інжгео»). Впроваджуючи у проектно-
дослідницьке виробництво комп’ютерні технології, він
домігся стрімкого розвитку інституту: чисельність фахівців
в «Інжгео» (з урахуванням філій і залежних підприємств)
перевищила 1400 осіб, а обсяг виконуваних протягом
року робіт у грошовому еквіваленті досяг $200 млн.
ЗАТ «НДПІ «ІнжГео» неодноразово відзначався у рейтин-
гу найкращих проектних інститутів Росії.

Нині Орест Володимирович із теплотою згадує викла-
дачів Львівської політехніки, особливо професора кафед-
ри геодезії Аполлінарія Львовича Островського, завдяки
якому отримав ті цінні знання, що допомогли йому
у професійному становленні.

Орест Кашараба відзначений численними нагорода-
ми, зокрема грамотою Посла СРСР в Анголі, грамотами
адміністрації Краснодара, почесним знаком «За заслуги
в будівництві», «Золотою грамотою мецената» Міжна-
родного благодійного фонду «Меценати сторіччя» та ін.

Своє дозвілля Орест Володимирович присвячує подо-
рожам, захоплюється фотографією і має величезну фото-
колекцію.

Його життєве кредо: «Будь-які перешкоди можуть бути
перетворені на щаблі, що ведуть до успіху».

Укладання угоди із президентом фірми «Optech Canada»
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