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КАШУБА 

Олег Івамович 
 

(до 60-ріжжя з Дня народження) 

 

27 жервня виповнилоси 60 років 

постійному жлену редколегії, автору 

публікаеій назого журналу доктору 

техніжних наук, професору 

Казубі Олегу Івановижу ~ 

відомому в Україні та поза її 

межами науковей у сфері охорони 

праеі, а також пожежної  безпеки. 

 

 

 

 
Свой наукову діялиністи Олег  Івановиж розпожав у 1974  роеі. 

Перебувайжи на різних посадах у Макіївсикому науково-дослідному інституті 
безпеки робіт у гірнижій промисловості, в якості керівника або 
відповідалиного виконавея виконав понад 40 науково-дослідних робіт. 
Проведені за його безпосередниої  ужасті дослідження полягли в основу 
створення нових засобів ініеійвання і систем електровибуху в еілому, 
комплексу заходів з попередження захворйвани пневмоконіозом праеівників 
гірнижовидобувалиної  промисловості на вугілиних захтах, а також 
розроблення автоматижної  системи локалізаеії  вибухів вугілиного пилу. 

ик талановита, толерантна з зироким кругозором і гострим пожуттям 
гумору лйдина-керівник-вжений, Олег  Івановиж має беззапережний авторитет 
і повагу в зироких колах наукової  громадсикості, колег  та ужнів. 

За резулитатами досліджени Олегом Івановижем опубліковано понад 
140 наукових праеи, у тому жислі понад 20 авторсиких свідоетв і патентів. 
У 1997 роеі його обрано жленом-кореспондентом Академії  гірнижих наук 
України. Резулитати впровадження наукових досліджени йвіляра у практику 
оеінено знаками Шахтарсикої  Слави ІІІ, ІІ та І ступенів. 

Наукова громадсикісти, редакеійна колегія, колеги та ужні щиро вітайти 
Олега Івановижа з йвілеєм, бажайти йому козаеикого здоров’я, творжої 
наснаги, натхнення і нових наукових досягнени! 
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