
Випускник 
геолого-розвідувальний
факультету (1956 р.)

Головний геолог — заступник
генерального директора
ВО «Оренбурггазвидобуток»
(1983–1998)

Почесний працівник газової
промисловості, ветеран праці

КОБЕЦЬ
Антон Петрович

(1932–2008)

303

Народився 10 серпня 1932 р. у селі Гулевці
Білогірського району Хмельницької області
у селянській родині. Після закінчення середньої

школи в 1951 р. вступив на геолого-розвідувальний
факультет до Львівського політехнічного інституту.

Здобувши вищу освіту, протягом 1956–1960 рр.
працював геологом, старшим геологом, заступником
начальника ділянки нафтопромислу НПУ «Чапаєвськ-
нафта».

Упродовж 1960–1972 рр. Антон Петрович обіймав по-
сади старшого геолога, заступника завідувача нафтопро-
мислу, начальника цеху науково-дослідних і виробничих
робіт, начальника геологічного відділу НГВУ «Богатовськ-

нафта». Брав участь
в освоєнні й пуску
в експлуатацію По-
кровського і Кулешов-
ського родовищ. Зго-
дом, у 1972–1980 рр.,
працював головним
геологом — заступни-
ком начальника НГВУ
«Сорочинськнафта».
У цай час за великий
внесок у розробку
родовищ Самарської

області А. П. Кобець був нагороджений орденом Трудово-
го Червоного Прапора.

У 1980 р. Антона Петровича направили на роботу
до виробничого об’єднання «Оренбурггазвидобуток»,
де призначили на посаду начальника відділу розробки,
а з 1983 р. — головного геолога — заступника генераль-
ного директора ВО «Оренбурггазвидобуток» ордена
В. І. Леніна ВВО «Оренбурггазпром». На цій посаді він
пропрацював до виходу на пенсію у вересні 1998 року.

А. П. Кобцю належить велика заслуга в роботі з до-
розвідки нафтових облямівок центральної зони Орен-
бурзького нафтогазоконденсатного родовища. Геолог-
нафтовик із великим виробничим досвідом, він довів
необхідність поглиблення експлуатаційних свердловин із
метою випробування й вивчення нафтових облямівок
центральної зони, а потім і західної ділянки, де відкритий
нафтовий поклад у середньокам’яновугільних відкладеннях

із запасами більше 50 мільйонів тонн. На сході ОНГКР за
його особистої участі в 1984 р. був уведений у розробку
Ассельський газонафтовий поклад.

З ініціативи та за участі Антона Петровича у 1992 р.
на родовищі вперше в газовій галузі країни були просверд-
лені три експлуатаційні горизонтальні свердловини,
дебіт газу яких у 2,5 рази був більший вертикальних
свердловин.

А. П. Кобець поклав початок масовому свердлінню
експлуатаційних горизонтальних свердловин, а також
робіт із відбудови продуктивності обводненого фонду
свердловин зарізуванням бічного горизонтального стов-
бура. У 1996 р. свердловина № 417 у зоні УКПГ-3 стала
першою, яка була відновлена за допомогою зарізування
БГС.

Антон Петрович Кобець — кавалер ордена Трудового
Червоного Прапора, почесний працівник газової промис-
ловості, ветеран праці, щирий Геолог, відданий своїй
справі. У роботі його вирізняє високий професіоналізм,
пунктуальність, вдумливий і зважений підхід до найбільш
повного видобування запасів нафти й газу. У житті —
чуйне й уважне ставлення до всього колективу, опти-
містичний погляд на життєві проблеми та незручності,
товариська вдача.

Після спільної наради працівників Інституту ВолгоуралНІПІгаз
та ВО «Оренбурггазвидобуток», м. Оренбург, 1985 р.

На нараді ВО «Оренбург-
газвидобуток», 1988 р.


