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ФіЩук 
Павло Миколайович
Випускник  
факультету економіки 
і менеджменту (2001)

Директор ТзОВ «Холдингова 
компанія «УКРБУД»,  
засновник та шеф-редактор 
газети «Винники Плюс»

Народився 7 вересня 1979 р. у м. Івано-Франківську. 
Упродовж 1996–2000 рр. був студентом Дер жав-
ного університету «Львівська політехніка» за спе-

ціальністю «Міжнародна економіка», здобув кваліфікацію 
бакалавра. Протягом 2000–2001 рр. навчався в магістратурі 
Національного університету «Львівська політехніка» за спе-
ціальністю «Міжнародна економіка», здобув магістерський 
освітньо-кваліфікаційний рівень з відзнакою. Ще у студент-
ські роки П. М. Фіщук вів активне громадське життя. Він був 
головою Студентської ради факультету, членом Вченої ради. 
Наприкінці 90-х рр. йому вдалося розвинути студентське 
самоврядування, боротися за права студентів.

Трудову діяльність розпочав у 2001 р. із посади еконо-
міста у м. Івано-Франківську. Згодом почав активно ру-
хатися кар’єрними сходинками, зокрема обіймав посади 
торгового агента, регіонального менеджера, аналітика 
з корпоративних зв’язків. У 27 років заснував бізнес у бу-
дівельній сфері. З того часу особисто керує власними під-
приємствами. В цей період знаковою була участь у ліквіда-
ції наслідків паводку в Івано-Франківській області у 2008 р. 
У 2009 р. прийняв присягу державного службовця, брав 
участь у організації будівництва об’єктів до ЄВРО — 2012, 
працюючи в Міністерстві регіонального розвитку та бу-
дівництва України (м. Київ).

У 2010 р. звільнився з держслужби та поринув у власні 
будівельні проекти. Тепер — директор ТзОВ «Холдингова 
компанія «УКРБУД». За цей час компанією, очолюваною 
Павлом Миколайовичем, окрім будівництва звичайних ба-
гатоповерхівок, були виконані складні та значні роботи, такі 
як укріплення берегів р. Дніпро, що дозволило зберегти те-
риторію України у розмірі 600 кв. км; будівництво міс-
течка для відселення мешканців с. Солотвино Закарпатської 
області від місць розлому земної кори та багато інших. 
Сьогодні, будуючи прекрасні, якісні та доступні квартири 
в будинках на теренах Львівщини, П. М. Фіщук допомагає 
землякам реалізувати їхню мрію про власне житло.

В 2015 р. заснував газету «Винники Плюс», якою також ке-
рує особисто. «Мета створення газети — боротьба з коруп-
цією, якою було пронизано містечко під Львовом. І сьогодні 
частково ми це виконали. Стара корупційна влада скинута. 
Місто починає відроджуватись», — каже Павло Миколайович.

П. М. Фіщук — активний учасник Помаранчевої рево-
люції 2004 та Революції Гідності 2014 рр. Для себе усвідо-
мив — будь-які зміни треба починати з себе.

Має чудову сім’ю. Разом із дружиною, Галиною 
Олексіївною, виховує сина Владислава.

ВИСОЧанСькИЙ 
іларіон Володимирович

Випускник 
геолого-розвідувального 

факультету (1957)
Професор кафедри геології 

Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна.

Доктор геолого-мінералогічних 
наук. Академік Української 

нафтогазової академії

Народився 11 квітня 1935 р у с. Мохнате Турківського ра-
йону Львівської області в багатодітній родині сільських 
інтелігентів. Батько, Володимир Іванович, — відомий 

скрипаль і диригент церковного хору. Мати, Євгенія Михай-
лівна, нагороджена орденом «Материнська слава» І ступеня.

У 1952 р. з відзнакою закінчив Боринську середню школу і 
вступив до ЛПІ на спеціальність «Геологія та розвідка нафтових 
і газових родовищ». З 1957 до 1974 р. працював колектором, ге-
ологом і старшим геологом тресту «Харківнафтогазрозвідка». 
З 1974 до 1976 р — начальник Комплексної тематичної пар-
тії того ж тресту. З 1976 до 1979 р. — старший науковий 
співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин 
НАН України. З 1980 по 1983 р. обіймав посаду головного 
геолога-консультанта в Інституті нафти і газу (м. Гоммерн, 
НДР). У 1984–2000 рр. — головний геолог тематичної партії 
і заступник начальника тематичної експедиції ДГП «Полтав-
нафтогазгеологія». З 2000 до 2011 р. працював у системі газо-
видобування (БУ «Укрбургаз», УкрНДІгаз). 

У 1975 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. — докторську 
дисертації. Учений зробив вагомий внесок у теорію і прак-
тику пошуків покладів нафти та газу, особливо в пастках не-
склепінного типу, що сприяло відкриттю десятків родовищ 
вугле воднів. Його методичні розробки експонувалися на ВДНГ 
України й були відзначені преміями УНГА. З 1989 до 1999 р. за 
сумісництвом викладав у ХНУ ім. В. Н. Ка ра зіна, а в 2011 р. за 
конкурсом обраний професором кафедри геології цього вишу. 
Багато років був членом спеціалізованої вченої ради в ІГН 
НАН України, нині входить до складу аналогічної ради, а та-
кож редколегій збірника наукових праць ХНУ ім. В. Н. Каразіна 
та УкрНДІгазу. Як визначний фахівець, був офіційним опонен-
том чотирьох докторських і п’яти кандидатських дисертацій, 
науковим керівником низки дисертаційних робіт.

Автор і співавтор понад 170 друкованих праць, у тому 
числі семи монографій, двох енциклопедій та двох геологічних 
карт ДДЗ. Нагороджений знаками «Відмінник розвідки надр», 
«Активіст соціалістичної праці НДР», «Почесний розвідник 
надр України», «Почесний працівник ДК «Укргазвидобування», 
медалями В. І. Лучицького і «Ветеран праці», срібними знаком 
Спілки геологів України, почесною відзнакою НАК «Нафтогаз 
України» І і ІІІ ступенів. Одне з газових родовищ названо на 
честь Іларіона Володимировича — Височанське.

Серед захоплень: музика (насамперед класична) та пое зія. Як 
аматор, пише вірші та пісні. Одружений із Адою Костянти-
нівною — теж випускницею ЛПІ (механічний факультет, 1958 р). 
Має сина Костянтина, внучку Аліну і правнучку Єлизавету. 
 Життєве кредо: «Гармонія життя без жодних фальшивих нот».




