
Випускник
гірничопромислового
факультету (1956 р.)

Головний інженер,
перший заступник
директора Українського
нафтогазового інституту (до 1996 р.)

Ветеран нафтогазової промисловості.
Кандидат технічних наук

ПОЛІВКА
Іван Миколайович

338

Народився 11 лютого 1934 р. у с. Торгановичі Ста-
росамбірського району Львівської області у селян-
ській родині Миколи Івановича та Марії Іванівни.

Після закінчення Самбірської середньої школи № 1 зі
срібною медаллю в 1951 р. вступив на гірничопромисло-
вий факультет Львівського політехнічного інституту.
Здобувши професію гірничого інженера з експлуатації
нафтогазових родовищ, почав свою трудову діяльність
оператором із видобутку нафти на восьмому нафтопро-
мислі Нафтопромислового управління «Борислав-нафта»,
старшим інженером Проектно-кошторисного бюро
у м. Дрогобич.

Наступний етап трудової діяльності І. М. Полівки
пов’язаний з Івано-Франківськом, де в 1961–1966 рр.
на посаді начальника нафтового відділу він працював
у ПСБ, згодом — у Проектно-кошторисному техно-
логічному інституті Станіславського раднаргоспу над
розробкою проектно-вишукувальної документації з об-
лаштування нафтогазових родовищ, підпорядкованих
НПУ «Долинанафтогаз» та «Надвірнанафтогаз».

Основний період трудової діяльності Івана Мико-
лайовича (1966–2010 рр.) присвячений роботі в Українсь-
кому науково-дослідному і проектному інституті нафто-
вої промисловості (теперішньому Українському нафто-
газовому інституті) на посадах начальника нафтового
відділу, заступника директора інституту з проектування,
головного інженера інституту — першого заступника ди-
ректора інституту з науко-
вої роботи в галузі проекту-
вання та головного інжене-
ра проектів.

За безпосередньої участі
та під керівництвом І. М. По-
лівки були спроектовані де-
сятки важливих нафтових
об’єктів на території Укра-
їни, Білорусі, Казахстану,
Росії та інших республік ко-
лишнього СРСР, а також ба-
гатьох зарубіжних країни,
зокрема Іраку, Сирії, Куби,
Болгарії, Польщі.

За період з 1966 р. до
1989 р. кількість працівників

проектного відділення інституту разом із філіями пере-
йшла позначку 800 осіб. За річними обсягами виконаних
проектно-вишукувальних робіт Інститут увійшов у п’я-
тірку найпотужніших у Міннафтопромі СРСР.

І. М. Полівка активно публікується у багатьох наукових
журналах, присвячуючи свою увагу видобутку нафти й газу.

Іван Миколайович нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора — за досягнення високих показ-
ників у роботі, орденом «Срібний хрест» за заслуги перед
Польською Народною Республікою, медалями, почесни-
ми грамотами Міннафтопрому — за багаторічну перемо-
гу колективу інституту у Всесоюзному соціалістичному
змаганні, дипломами ВДНГ СРСР.

У вільний час Іван Миколайович захоплюється тихим
полюванням, рибальством, допомагає дружині вирощу-
вати квіти на дачі, вболіває за гру команд «Динамо-Київ»
та збірної України з футболу на міжнародній арені,
слідкує за поєдинками чемпіонів світу з боксу братів
Віталія та Володимира Кличків. Також любить читати.

Дружина Івана Миколайовича Людмила-Грета Іванів-
на — медичний працівник. Після закінчення Київського
медичного інституту безперервно працювала у лікарні
№ 19 м. Києва. Сьогодні очолює урологічне відділення
лікарні.

Подружжя виховало двох доньок — Марину та
Вікторію, мають трьох дорослих онуків, які вже здобули
вищу освіту і працюють кожен за обраним фахом.

Колектив Українського нафтогазового інституту, 2006 р.


