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Одним із найактивніших організаторів розвідки та
розробки морських нафтових та газових родовищ,
що здобув світове визнання, був Остап Остапович

Шеремета.
Народився 3 січня 1930 р. у с. Підусільна Перемиш-

лянського району Львівщині у селянській родині.
Закінчивши середню школу № 1 м. Рогатина у 1948 р.,

вступив до Львівського політехнічного інституту, де здо-
був кваліфікацію гірничого інженера-геолога.

Під час навчання протягом тривалого часу Остап був
непереможним стаєром на різних дистанціях, на громад-
ських засадах завідував відділом спорту багатотиражки
«Радянський студент».

Після закінчення інституту він був єдиним серед
вихідців Західної України, кого після повторного роз-
поділу залишили працювати в Україні, але будучи роман-
тиком, юнак взяв направлення у найвіддаленіше місце —
на о. Сахалін.

Спочатку Остап Шеремета працював в Охимській філії
інституту «ВНИИнефть», а згодом перейшов на виробницт-
во і поступово досяг посади головного геолога об’єднання
«Сахалиннефть», на якій пропрацював сім років.

Як головний геолог об’єднання О. О. Шеремета допо-
відав на засіданні секретаріату ЦК КПРС у присутності
М. С. Хрущова програму робіт із розвитку нафтової проми-
словості на Сахаліні з метою максимального використання
місцевих ресурсів для забезпечення паливних потреб ост-
рова та Далекого Сходу, яке здійснювалося з материка.
М. С. Хрущов не тільки підтримав пропозиції доповідача,
а й запропонував йому очолити геологічну службу в Мініс-
терстві геології СРСР. Проте Остап Остапович мав сміли-
вість відмовитися від такої привабливої пропозиції. Це не
обурило Хрущова. Він навіть заговорив зі співрозмовником
українською, розпитував про родичів. Згодом несподівано
для всіх О. О. Шереметі вручили ордер на отримання квар-
тири у Москві.

У 1969 р. О. Шеремету переводять в АРСР Комі на поса-
ду головного геолога тресту «Комибурнефть», а в 1973–
1978 рр. він працював головним геологом об’єднання
«Коминефть». За відкриття нових родовищ нафти, газу і
бокситів у АРСР Комі О. О. Шеремета двічі стає лауреатом
Державної премії СРСР.

У 1978 р. Остапа Остаповича переводять до Москви,
де він працює на посаді заступника начальника головного

управління з розвідки та розробки морських родовищ
нафти і газу Мінгазпрому СРСР.

Протягом 1984–1986 рр.він очолював трест «Арктикмор-
нафтогазрозвідка» і в цей час відкрив величезні родовища
вуглеводній у Баренцовому морі (Штокманівське та інші).

У 1987 його призначають начальником головного управ-
ління з розвідки та розробки морських родовищ нафти і
газу. В цей період під його керівництвом було узагальнено
всі раніше виконані на акваторіях СРСР роботи та визначе-
ні найперспективніші напрями, розроблені програми робіт
з їх реалізації, закуплене імпортне обладнання та активі-
зоване співробітництво з передовими офшорними компа-
ніями світу. Тоді був закладений фундамент для підтверд-
ження гігантських запасів газу в Російській Арктиці, що в
подальшому реалізується російським Газпромом.

Під керівництвом О. Шеремети розпочато реалізацію
радянсько-японських проектів з освоєння нафтового потен-
ціалу шельфу Охотського моря.Вагомий внесок Остапа Оста-
повича — у відкриття та швидке, комерційно ефективне ос-
воєння нафтових родовищ на шельфі В’єтнаму «Білий
тигр» і «Дракон». За його участю також відкриті родовища в
Болгарії та на Кубі. В ті роки фахівці галузі заслужено назива-
ли О.Шеремету нафтогазовим адміралом Радянського Союзу.

За його участю на акваторіях українських морів впро-
ваджувалися сучасні морські технології із суворим дотри-
манням підвищених екологічних вимог, оснащення Чорно-
морнафтогазу самопідйомними плавучими буровими уста-
новками (СПБУ) «Сиваш» і «Таврида». З його ініціативи
побудований житловий квартал для українських морських
газовиків у м. Чорноморську (Крим), здійснена подача газу
до рідного села.

На початку 1990-х років із ліквідацією Головморнаф-
тогазу О. О. Шеремета працював експертом у норвезькій
компанії «Норскгідро» та консультантом у Мінпаливе-
нерго Російської Федерації.

У 1957 р. одружився із Антоніною Олександрівною,
яка все життя пропрацювала поруч із чоловіком у нафто-
газовій промисловості. У 1959 р. в подружжя народилася
донька Оксана.

Усі знайомі, друзі й колеги пам’ятають Остапа Оста-
повича як Професіонала, сміливого і рішучого керівника
та винятково порядну людину.

О. О. Шеремета нагороджений орденами й медалями
СРСР, численними галузевими відзнаками.


