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Народилася в м. Львові. Міцним підмурівком діяльності 
Галини Маслюк є ґрунтовна та різнобічна освіта, яку 
вона здобула у Львівському політехнічному інститу-

ті (спеціальність «Харчова та хімічна промисловість», 1983 р.), 
Львівському торгово-економічному інституті (спеціальність 
«Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товара-
ми», 1987 р.), Національній академії державного управління при 
Президентові України (магістр державного управління, 2003 р.).

Уже понад 16 років Галина Дмитрівна є президентом 
потужної компанії «Галнафтоінвест», заснованої в 1995 р. 
у м. Львові. Підприємство має багаторічний досвід роботи 
у сферах енергетики, виробництва й будівництва та поста-
чає високоякісну продукцію для різних галузей промисло-
вості, зокрема забезпечує матеріально-технічною базою 
(цемент тампонажний, бурове обладнання, вимірювальна 
техніка, запірна арматура тощо) підприємства нафтога-
зової промисловості, реалізує природний газ і нафтопро-
дукти українським підприємствам. Компанія провадить 
діяльність, спрямовану на підвищення якості розкрит-
тя продуктивних горизонтів і дослідження вуглеводневих 
систем у нафтових і газових свердловинах України з ме-
тою збільшення видобутку вуглеводневої сировини.

12 вересня 2008 р. Галина Дмитрівна Маслюк була при-
значена почесним консулом Республіки Казахстан у Західній 
Україні. Її консульський округ охоплює Волинську, Закарпат-
ську, Івано-Франківську, Рівненську, Тернопільську, Хмель-
ницьку, Чернівецьку та Львівську області. Галина Дмитрівна 
працює над поглибленням співпраці між Україною та Казах-
станом і сприяє виконанню програми Президента Республіки 
Казахстан Нурсултана Назарбаєва «Шлях до Європи».

Галина Маслюк стала ініціатором проведення інвестицій-
ного бізнес-форуму «Україна — Казахстан. Нові можливості 
для бізнесу», покликаного активізувати ділові стосунки між 
двома країнами. У форумі взяли участь понад 300 підприєм-
ців з України, Казахстану та європейських країн, що предста-
вили понад 500 різних проектів. Не менш успішним є й інше 
починання Г. Д. Маслюк — заснований 2008 р. торгово-інвес-
тиційний центр «Україна — Казахстан», метою роботи яко-
го є сприяння розвитку позитивного інвестиційного клі-
мату в середовищі підприємців Західного регіону  України, 
Молдови та Казахстану; поглиблення взаємодії місцевих ор-
ганів влади та підприємств щодо створення регіональних 
інноваційних систем підтримки малого та середнього біз-

несу; надання потенційним інвесторам організаційних, ін-
формаційних, фінансових, правових послуг щодо здійснен-
ня підприємницької діяльності. Також очолюваний Галиною 
Маслюк центр підтримує впровадження пріоритетних еко-
номічних і соціальних програм і проектів України та Казах-
стану через залучення різних механізмів і форм фінансуван-
ня; бере участь у реалізації пілотних проектів і розширенні 
спільної сучасної інфраструктури в енергетиці, промисло-
вості, транспорті та сільському господарстві.

Почесний консул Республіки Казахстан у Західній 
 Україні Галина Маслюк дбає про розвиток не лише еконо-
мічних, а й культурних контактів, зокрема вона вперше при-
везла до України з Казахстану виставку картин Т. Г. Шевчен-
ка, які раніше не експонувалися на тренах нашої держави.

Галина Дмитрівна Маслюк спрямовує всі свої зусил-
ля та енергію на налагодження дружнього діалогу між 
Україною та Казахстаном, обмін досвідом і взаємовигідну 
співпрацю, підняття іміджу Батьківщини у світі.

Нагороджена почесними грамотами Представництва 
Міністерства закордонних справ України у Львові (2010), 
Українського союзу промисловців і підприємців (2009) 
голови правління Благодійного фонду ім. М. Туган-Бара-
новського (2007). Удостоєна ордена «Професіонал галузі» 
(2011), ювілейної медалі «150-річчя Львівської залізниці» 
(2011), пам’ятного знака «Гордість нації» (2012). Має також 
церковні відзнаки: орден Святої Великомучениці Варвари 
(2013) та Благословенну грамоту за доброчесне служіння 
у Святій Вірі Православній (2004).

Унікальна виставка картин Т. Г. Шевченка 
у Львівському палаці мистецтв, березень 2009 р.




