ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ГЕОРГІЯ
ГРИГОРОВИЧА
ЛЮТОГО
5 жовтня 2017 року геологічна громадськість відсвяткувала ювілей Георгія Григоровича Лютого – провідного наукового співробітника УкрДГРІ, кандидата геолого-мінералогічних наук, видатного українського гідрогеолога, науковця і практика.
Георгій Григорович народився в 1937 році в м. Каневі Черкаської області. Після навчання в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка розпочався трудовий
шлях ювіляра у Львівській геологічній експедиції. Цікава, потрібна для країни робота
сформувала з нього унікального фахівця та назавжди визначила коло його професійних
і наукових зацікавлень, пов’язаних з пошуками і розвідкою найпотрібнішої для людства
корисної копалини – підземних вод.
Виконуючи різнопланові дослідження, він набув високого фахового рівня, швидко здолавши сходинки від техніка-гідрогеолога до головного гідрогеолога об’єднання
“Північгеологія”. За його безпосередньої участі та методичного керівництва за чверть
століття було розвідано понад 130 родовищ питних і мінеральних підземних вод.
Глибоке розуміння головних проблем суспільства та галузі, які назріли наприкінці
70-х років ХХ ст., дало змогу Г. Г. Лютому започаткувати в Україні новий актуальний
напрям робіт сьогодення – еколого-геологічні дослідження, у формування методики
яких ювіляр зробив вагомий внесок.
Великий досвід і глибокі знання стали Г. Г. Лютому в пригоді, коли він очолив управління Державного геологічного контролю в Україні, а також під час закордонних відряджень до В’єтнаму та Алжиру. Г. Г. Лютий – експерт Державної комісії по запасах
корисних копалин України, провідний фахівець з питань оцінки ресурсів і запасів підземних вод.
В Українському державному геологорозвідувальному інституті, де Георгій Григорович працює, його багатогранна наукова діяльність охоплює широке коло питань гідрогеології та екогеології. Але головною справою його життя є підземні води, які ювіляр
натхненно вивчає, виявляючи їхні нові, невідомі раніше властивості.
Перу ювіляра належать понад 10 методичних керівництв і рекомендацій з оцінки
експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів питних підземних вод на території України.
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Підсумком багаторічних наукових досліджень Г. Г. Лютого стали сім монографій і
понад 80 наукових публікацій.
Г. Г. Лютий є першовідкривачем провінції мінеральних вод типу “Нафтуся” у межах
гідрогеологічної області Українського щита та Східницького родовища мінеральних
вод.
Г. Г. Лютий – лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, знаком першовідкривача Східницького родовища мінеральних
вод, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю “За заслуги у розвідці надр” ім. В. І. Лучицького та пам’ятним знаком ім. Л. І. Лутугіна. За вагомий внесок
у розвиток геологічної галузі йому присвоєно звання “Почесний розвідник надр”.
Святкуючи славний ювілей Г. Г. Лютого, варто відзначити не лише найвищий фаховий рівень і здатність знаходити оригінальні рішення складних наукових проблем, а й
людські якості ювіляра – щирість, чуйність, порядність, принциповість.
80-річний ювілей Георгій Григорович зустрічає в чудовій фізичній формі, свідченням чого стало чергове, уже традиційне для нього підкорення найвищої точки України
– Говерли.
Колектив УкрДГРІ, колеги та друзі сердечно вітають Георгія Григоровича і бажають йому щастя, міцного здоров’я, творчого натхнення та великих успіхів у науковій діяльності!
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