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Професіонали галузі

Народився 25 травня 1950 р. у с. Кожухів Хмільницького

району Вінницької області.

У 1969 р. із відзнакою закінчив Львівський житлово<кому<

нальний технікум за спеціальністю «Газове господарство» та

вступив на вечірнє відділення Київського інженерно<будівель<

ного інституту, навчання у якому завершив у 1977 р. після служ<

би в армії. Свою трудову діяльність І. І. Колесник розпочав у

1969 р. у державному проектному інституті «УкрДІПРОміст<

промгаз» (нині — ПАТ «УкрНДІінжпроект»). Тут пройшов шлях від

техніка до керівника групи відділу проектування систем газо<

постачання; розробляв проекти газифікації міст, сіл та промис<

лових підприємств України, Молдови і Росії.

З 1980 р. Іван Іванович обіймав посаду начальника технічно<

го відділу, а у 1987–1994 рр. — заступника начальника

Республіканського об’єднання з газопостачання та газифікації

«Укргаз», заступника генерального директора із режимів газо<

постачання НВО «Укргаз», заступника голови правління із

питань науково<технічного прогресу і зовнішніх відносин кор<

порації «Укргаз».

Він зробив вагомий внесок у розробку та організацію

впровадження нової техніки і новітніх технологій в системі цього

об’єднання, налагодження співпраці газових господарств з

науково<дослідними інститутами та вищими навчальними закла<

дами України. Займався розробленням і підготовкою норма<

тивної бази для відновлення обліку газу в побуті; брав участь

у створенні та діяльності спільного українсько<французського

підприємства «Укрфрагаз», придбанні французької ліцензії і

технології для організації виробництва квартирних лічильників

газу. Опікувався вирішенням питань щодо постачання природ<

ного та скрапленого газу і проведення єдиної технічної полі<

тики на рівні Міністерства газової промисловості, налагод<

женням міжнародної співпраці газових господарств України з

компаніями Чехії, Франції, Великобританії, Голландії та інших

країн. Іван Колесник долучався до виготовлення поліетилено<

вих труб і зварювального обладнання для них та впровадження

технології використання поліетиленових труб у процесі газифі<

кації і ремонті сталевих газових мереж; брав участь в організа<

ції промислового виробництва газової апаратури, обладнання,

нової техніки та механізмів для будівництва й експлуатації

систем газопостачання.

Протягом 1995–2012 рр. Іван Іванович працював у комер<

ційних структурах: був віце<президентом концерну «Правекс»,

генеральним директором ТОВ «Брок<Енергія», головою наглядо<

вої ради машинобудівного заводу «Мотордеталь» (м. Конотоп)

та Охтирської ТЕЦ (Сумська область). Займався відновленням і

налагодженням виробництва на промислових та енергетичних

підприємствах України. В 2000 р. йому було присвоєне почесне

звання «Заслужений економіст України».

Колесник 
Іван Іванович

Інженер, фахівець 
у сфері газопостачання 

та газифікації, управлінець

Народився 18 серпня 1948 р. у с. Слобода Коломийського

району Івано<Франківської області.

У 1971 р. Д. І. Козьмін здобув вищу освіту в ІФІНГу (спеці<

альність «Технологія і комплексна механізація розробки нафто<

вих та газових родовищ»).

Трудову діяльність розпочав у 1969 р. помічником буриль<

ника на Шатлицькому газовому родовищі (Туркменістан). Після

закінчення вишу працював спочатку бурильником, а потім нача<

льником зміни РІТС Прилуцького УБР. У 1975 р. обіймав посаду

заступника начальника РІТС, а протягом 1976–1979 рр. — на<

чальника РІТС цього управління. Із 1979 до 1982 р. був буровим

майстром ДолинськогоУБР.

У 1982 р. Дмитро Іванович працював начальником бурової

Прилуцького УБР, упродовж наступних трьох років — начальни<

ком РІТС управління. Протягом 1985–1987 рр. він обіймав поса<

ду заступника начальника ЦІТС, з 1987 до 1991 р. — начальни<

ка ЦІТС Прилуцького УБР.

З 1991 р. Д. І. Козьмін — провідний інженер виробничого

відділу з буріння ВО «Укрнафта» (м. Київ), із 1995 р. — заступник

начальника виробничого відділу буріння АТ «Укрнафта». У 1998 р.

він був призначений заступником начальника управління з

буріння — начальником відділу організації та технології бурових

робіт ПАТ «Укрнафта».

Дмитро Іванович брав участь в організації бурових робіт на

Гнідинцівському, Леляківському, Прилуцькому, Матлахівському,

Скороходівському, Талалаївському, Малодівицькому, Білоусів<

ському, Софіївському, Лисогорському та інших родовищах, по<

шуку вуглеводнів на Берестовецькій, Лосинівській, Вікторісь<

кій, Маківській, Варвинській, Озерянській, Романівській та інших

площах, вирішенні питання кріплення свердловин, у розрізі

яких були відклади бішофітових солей, запровадженні багатьох

раціональних пропозицій та новацій із безаварійного буріння

свердловин, охорони навколишнього середовища тощо.

Долучався до контролю за кріпленням надглибоких сверд<

ловин, ліквідації газових проявів і фонтанів на свердловинах

ПАТ «Укрнафта».

Д. І. Козьмін — учасник міжнародних нарад (Польща, Укра<

їна). Перебував у закордонних відрядженнях: навчався у школі

бурових майстрів у Німеччині (1993), ознайомлювався зі спосо<

бами обробки бурових розчинів у Фінляндії (1996), переймав

досвід із виготовлення бурових доліт у США (1996), вивчав ме<

тодику буріння похилоспрямованих свердловин у Великобри<

танії та способи організації праці у нафтовидобувній промисло<

вості у Румунії. 

За професійні досягнення, багаторічну сумлінну працю у

нафтовій промисловості України у 2004 р. йому було присвоєно

звання «Відмінник праці ВАТ «Укрнафта», а в 2005 р. — «Заслу<

жений працівник ВАТ «Укрнафта».
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свердловин




