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Професіонали галузі

Народився 21 березня 1934 р. у м. Дрогобич на Львів>

щині. У 1957 р. закінчив Львівський політехнічний інститут і

здобув кваліфікацію гірничого інженера>геолога.

Протягом 1957–1960 рр. Р. В. Палінський працював гео>

логом і старшим геологом у Долинській конторі буріння Івано>

Франківської області, брав участь у розвідці Долинського і

Північно>Долинського нафтових родовищ.

У 1960 р. переведений на посаду головного геолога Пасіч>

нянської контори буріння (м. Надвірна), долучився до відкриття

Бабченського, Пнівського та Гвоздецького родовищ, розвідки

й підготовки до розробки Битківського і Пасічнянського нафто>

газових родовищ.

У 1965 р. Романа Васильовича відрядили до НДР, де він

працював головним геологом>консультантом і керівником групи

радянських спеціалістів на підприємстві «Mittenwald». Брав

участь у розвідці та відкритті Зальцведельського, Пекензен>

ського й інших газових родовищ і їх облаштуванні.

У 1970 р. був призначений головним геологом Комплекс>

ної тематичної партії тресту «Львівнафтогазорозвідка». В

1972 р. його перевели на посаду начальника геологічного

відділу у ВО «Кримгеологія», а в 1973 р. призначили головним

геологом — заступником генерального директора. Р. В. Палін>

ський керував розвідувальними роботами із пошуків нафти й

газу на суходолі Південного регіону України та в акваторіях

Чорного і Азовського морів, де став учасником відкриття низ>

ки родовищ.

У 1981 р. був відряджений до Афганістану, де, як радник

міністра промисловості і транспорту, очолив групу радянсь>

ких геологів. За його участю відкрито Башикурдське газове

родовище та нові поклади газу на Джар>Кудуцькому родо>

вищі.

В 1984 р. Роман Васильович почав працювати головним

геологом — заступником генерального директора «Кримгео>

логія», долучився до відкриття Поворотного і Придорожнього

газових родовищ.

З 1997 р. — головний геолог ТОВ «Кримтехаснафта». За

його участю проведена дорозвідка Актаського, Приозерного

і Мошкарівського нафтових родовищ, а Актаське родовище

підготовлене і введене в промислову розробку.

Р. В. Палінський — автор та співавтор 25 статей із геології

Карпат, Півдня України й акваторії Чорного і Азовського морів,

співавтор монографій «Геологія та нафтогазоносність шельфів

Чорного і Азовського морів», «Фаціальні особливості та перспек>

тиви нафтогазоносності крейдяних відкладів Півдня України»,

«Геологія і нафтогазоносність рифових комплексів Півдня СРСР».

Нагороджений орденами «За вітчизняні заслуги» (НДР),

«За заслуги» (Афганістан), медаллю СРСР «За доблесну пра>

цю». Удостоєний звання «Заслужений геолог УРСР».
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Чорного й Азовського морів

Народився 5 вересня 1950 р. у м. Львів.

У 1972 р. закінчив механічний факультет ІФІНГу (спеціаль>

ність «Машини та обладнання нафтових і газових промислів») та

почав працювати інженером>конструктором на заводі військово>

оборонного комплексу.

З 1974 р. Ю. І. Парайко пройшов шлях інженера, старшого

наукового співробітника в науково>дослідному секторі ІФІНГу.

Упродовж 1977–1981 рр. навчався в аспірантурі МІНХ і ГП

ім. акад. І. М. Губкіна. Після її закінчення працював старшим вик>

ладачем, а з 1982 р. — доцентом кафедри нафтогазового об>

ладнання ІФІНГу.

З 1994 р. Юрій Іванович обіймав посаду директора НДІ нафто>

газових технологій ІФДТУНГу, у 1996 р. — проректора з наукової

роботи, а протягом 1997–2003 рр. — проректора з міжнарод>

них зв’язків цього університету. В 2003 р. працював деканом

факультету іноземних студентів. Під його керівництвом було

виконано понад 40 НДР для нафтогазової галузі СРСР і України,

функціонували дві навчально>науково>виробничі лабораторії.

Проводив спільні наукові дослідження з МІНХ і ГП ім. І. М. Губ>

кіна, а також українськими університетами та НДІ, нафтогазови>

ми компаніями України, Канади, Росії. Упродовж 1997–2002 рр.

Юрій Парайко був відповідальним виконавцем багатьох

науково>дослідних проектів між ІФНТУНГом і закордонними

підприємствами. Результати наукових робіт впроваджені у ви>

робництво їх замовниками. 

Головні напрями наукових досліджень ученого — підвищення

надійності вузлів тертя різного обладнання; розробка оптималь>

них технологій ремонту, зміцнення та відновлення, обслуговуван>

ня і раціональної експлуатації нафтогазового устаткування для

збільшення його ресурсу; створення експрес>технологій захисту

сталевих деталей, оснащення, інженерних конструкцій від корозії,

а також високоефективних технологій сепарації різних сумішей

для відокремлення бруду, механічних частин, солей від рідини

(води), експрес>технологій вивчення внутрішніх напружень стале>

вих виробів тощо. З ініціативи Юрія Івановича ІФНТУНГ придбав

унікальне вакуумне обладнання для отримання високозносостій>

ких матеріалів і покриттів (зокрема з нітриду титану) й установку

для нанесення плазмових порошкових матеріалів.

Науковець отримав більше 70 свідоцтв і патентів на винахо>

ди, опублікував 90 праць, серед яких одна монографія (у співав>

торстві).

У 1987 р. на ІІ З’їзді нафтопромисловиків за досягнення у

науково>дослідній діяльності Ю. І. Парайко був прийнятий до лав

Союзу нафтопромисловиків СРСР.

Нагороджений відзнакою «Винахідник СРСР», бронзовою

медаллю ВДНГ СРСР, дипломом ВДНГ УРСР ІІІ ст., грамотами

НАК «Нафтогаз України». Йому присвоєно звання «Заслужений

працівник АТ «Укргазпром», «Галицький кмітливець».
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