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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ

ВАСИЛЯ ЛЕОНТІЙОВИЧА
ПРИХОДЬКА
IN THE BLESSED MEMORY OF VASYL PRYKHODKO
14 листопада 2020 року сувора й безжалісна епідемія вирвала з рядів геологічної спільноти
людину прекрасної душі, високоінтелектуального фахівця в галузі геології. На 70-му році передчасно обірвалося життя відомого в Україні геолога Василя Леонтійовича Приходька, який
багато років очолював геологічну службу ДП “Українська геологічна компанія”.

Народився Василь Леонтійович Приходько 18 червня 1951
року в працьовитій селянській родині с. Городині Рожищенського району Волинської області. Уже в 15-річному віці юнак,
вступивши до Дрогобицького нафтового технікуму, обирає
свій життєвий шлях – геологію, якій присвятив усе своє життя.
Після закінчення навчання в технікумі молодий спеціаліст
Василь Приходько працює в Казахстані та служить в армії.
1972 року повертається на рідну землю й починає працювати
техніком-геологом у Львівській геологічній експедиції, яка була
складовою частиною структур відомого тресту “Київгеологія”,
що славився високою кваліфікацією фахівців і чималими успіхами й досягненнями в геологорозвідувальному напрямі.
Саме з цього часу й починається складне геологічне життя
Василя Леонтійовича, навчання у Львівському університеті,
одруження, виховання двох синів. За роки копіткої й наполегливої праці Василь Приходько завдяки таланту й непересічним
здібностям, підтримці сім’ї здолав усі щаблі професійного росту
від техніка-геолога до начальника геологічного відділу Рівненської геологорозвідувальної експедиції, а в січні 2000 року йому
довіряють керівництво всіма геологорозвідувальними процесами ПДРГП “Північгеологія” і призначають головним геологом.
2005 року захищає дисертацію, за що йому присуджено науковий ступінь кандидата геологічних наук.
Як головний геолог і висококваліфікований спеціаліст підприємства В. Л. Приходько вирішував питання щодо зміцнення мінерально-сировинної бази регіону та України загалом.
За його керівництва виконано чималий перелік приросту запасів
гостродефіцитних корисних копалин, зокрема титану, бурштину,
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будівельних матеріалів, підземних вод тощо. Він є одним з основних авторів і виконавців програми “Мідь України”. Саме під
його проводом здійснювалося наукове обґрунтування геологорозвідувальних робіт, спрямованих на відкриття нових об’єктів
для подальшої розвідки та підготовки до промислового освоєння.
За багаторічну самовіддану сумлінну працю та вагомий
внесок у розвиток української геології Василя Леонтійовича
нагороджено відзнакою Президента України – орденом
“За заслуги” ІІІ ступеня, Почесною грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, знаком
“Почесний розвідник надр”.
А стоїть за цими всіма здобутками добра, порядна, сумлінна
й працьовита людина – Василь Леонтійович Приходько.
Світла пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях
рідних, колег і друзів.
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