ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
CЕРГІЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
НЕЧАЄВА
3 березня 2017 р. виповнилося 85 років
Сергію Валентиновичу Нечаєву – відомому
вченому в галузі рудної геології, геохімії, мінерагенії, доктору геолого-мінералогічних
наук, лауреату Державної премії України,
колишньому провідному науковому співробітнику УкрДГРІ, який нині на заслуженому
відпочинку.
Наукові розробки ювіляра сприяли цілеспрямованому прогнозуванню та виявленню
перспективних рудних об’єктів, зокрема рідкісних металів і золота. За його участі відкрито нові Шполянсько-Ташлицький рідкіснометалевий район у центральній частині УЩ і
Майське золоторудне родовище в Середньому Побужжі. Він – співавтор опублікованих
зведених карт металогенічного змісту (Карта золотоносності України м-бу 1:1 500 000,
1997 р.; Комплексна металогенічна карта України м-бу 1:500 000, 2002 р.; Прогнознометалогенічна карта рідкіснометалевого зруденіння УЩ м-бу 1:500 000, 1997 р.).
Головні наукові здобутки С. В. Нечаєва пов’язані з дослідженням еволюції геохімічних процесів рудоутворення в основні етапи розвитку земної кори України. Він уперше
виділив Східноєвропейський пояс стратиформної мінералізації в осадовому чохлі платформи і на основі історико-геологічного аналізу простежив геохімічні епохи рудоконцентрації, обґрунтувавши роль тектонічної активізації у формуванні й перерозподілі
рудних покладів. Дослідженнями ранньодокембрійського етапу виявлено латеральну
металогенічну зональність і обґрунтовано її зумовленість взаємозв’язком процесів породо- і рудоутворення в розламних зонах.
Підсумком наукового доробку С. В. Нечаєва став розділ “Последовательность рудообразования в докембрии УЩ и эволюционные геохимические ряды” у фундаментальній монографії “Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины”
(т. І, 2005 р.).
С. В. Нечаєв є автором і співавтором понад 200 наукових публікацій, зокрема восьми
монографій. Його науковий внесок відзначено премією ім. В. І. Вернадського президії
АН України за монографію “Скарны Украины” в 1992 р. (співавтор В. О. Сьомка),
у 1998 р. разом з колективом учених Сергій Валентинович одержав Державну премію
України в галузі науки і техніки за цикл робіт “Геохімія, петрологія і рудоносність докембрію України”. За заслуги в геологічній галузі України С. В. Нечаєва нагороджено
знаком “Почесний розвідник надр” і медаллю імені Л. І. Лутугіна.
Геологічна громадськість, співробітники УкрДГРІ та наукових закладів
НАН України щиро вітають Сергія Валентиновича з ювілеєм. Бажають міцного
здоров’я, невичерпної енергії, сімейного затишку, щасливого довголіття.
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