ПАМ’ЯТІ
АНАТОЛІЯ
СЕМЕНОВИЧА
ВОЙНОВСЬКОГО
13 жовтня 2015 року на 81-му році пішов з життя Анатолій Семенович
Войновський – відомий учений-геолог, кандидат геолого-мінералогічних наук.
Народився А. С. Войновський на Вінниччині в селі Буди Ситковецького району
в сім’ї вчителя. У 1951 р. закінчив Ситковецьку середню школу, а в 1957 р. геологічний
факультет Криворізького гірничорудного інституту за спеціальністю “Геологія та
розвідка родовищ корисних копалин”.
Усе життя Анатолій Семенович присвятив вивченню надр і нарощуванню мінерально-сировинної бази України. Працював геологом, старшим геологом, начальником геологознімальної партії в геологічних підприємствах України й головним геологом групи
фахівців ВО “Зарубежгеология” в Інституті геології Анголи (м. Луанда), завідувачем
відділу в ДГП “Геопрогноз” і “Геоінформ” і завідувачем сектору в УкрДГРІ.
На початку трудової діяльності А. С. Войновський виконував пошуки й
розвідку родовищ силікатного нікелю, геологічну зйомку масштабу 1:50 000, глибинне
геологічне картування масштабу 1:200 000. На основі матеріалів зйомки масштабу
1:50 000 Анатолій Семенович у 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. Починаючи з
1989 р. основними напрямами наукової діяльності А. С. Войновського були металогенія
докембрію, розробка методичних принципів оцінки прогнозних і перспективних ресурсів
і створення геохімічних карт.
В Анатолія Семеновича було щасливе життя, віддане улюбленій справі.
Вибравши свій життєвий шлях, він був приречений на успіх завдяки своїй працездатності
й високим професійним знанням. Його науково-методичні розробки експонували
на ВДНГ СРСР та УРСР. З-поміж інших А. С. Войновський – першовідкривач
Солошинського родовища бурого вугілля й Клесівського родовища бурштину. Він
– автор понад 93 опублікованих наукових праць. Виробничу й наукову діяльність його
відзначено галузевими відзнаками: медаллю Мінгео СРСР “За заслуги в разведке недр”,
знаком “Почесний розвідник надр”, медаллю В. І. Лучицького, пам’ятним знаком
ім. Л. І. Лутугіна й урядовими нагородами СРСР.
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Своїм життям і працею, відповідальним ставленням до роботи Анатолій
Семенович буде надихати не одне покоління молодих геологів. Світла пам’ять
про Анатолія Семеновича Войновського – принципову, порядну й щиру людину,
досвідченого фахівця збережеться на довгі роки в серцях рідних і близьких, колеггеологів, співробітників.
Колектив Українського державного геологорозвідувального інституту
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