Професіонали галузі

Народився 5 лютого 1944 р. у с. Яглуш Рогатинського району
Івано<Франківської області.
У Дрогобицькому нафтовому технікумі здобув фах буровика
нафтових і газових свердловин, в ІФІНГу — гірничого інженера.
З 1974 р. — кандидат геолого<мінералогічних наук.
Трудову діяльність почав у 1963 р. помічником бурильника
у Самбірській КРБ. На підприємствах тресту «Львівнафтогаз<
розвідка» пройшов шлях від майстра до начальника геологічно<
го відділу експедиції. У 1977 р. очолив відділ геології нафти і газу
об’єднання «Кримморгеологія», протягом 1981–1983 рр. був
заступником генерального директора — головним геологом
об’єднання «Кримгеологія».
Упродовж 1984–1988 рр. І. В. Леськів обіймав посаду радни<
ка міністра гірничих справ Афганістану, водночас був керівником
контракту радянських спеціалістів із розвідки нафти і газу, а з 1990
до 1992 р. — головним геологом цього контракту. Взяв участь
у відкритті родовища газу на площі Чахча, карбонатні відклади на
якій, за даними досліджень, вважалися малоперспективними.
У 1993–1995 рр. — директор представництва «Тавзарубіж<
газ», протягом 1996–1999 рр. — директор департаменту ви<
робництва «Концерн «Надра». Впродовж 2000–2011 рр. Ігор
Володимирович був першим віце<президентом ЗАТ «Укрнадра<
сервіс». Нині обіймає посаду головного вченого секретаря гро<
мадської організації «Всеукраїнська нафтова асоціація».
Відкрив нижню межу кондиційних колекторів у товщі нижнього
сармату і її зв’язок із глибиною у Передкарпатті, наявність авто<
номних покладів нафти у окремих прошарках чокракських від<
кладів та особливості поширення кондиційних колекторів у ниж<
ньомайкопських відкладах Керченського півострова.
І. В. Леськів — керівник роботи з підрахунку запасів низ<
ки родовищ газу і нафти у Передкарпатті, Криму й Афганістані.

Народився 2 серпня 1941 р. у с. Ливенське Новосанжар<
ського району Полтавської області.
Упродовж 1962–1964 рр. навчався в Лубенському технікумі
бухгалтерського обліку, а протягом 1964–1968 рр. — на фінан<
сово<економічному факультеті Київського інституту народного
господарства, де отримав кваліфікацію фінансиста.
Свій трудовий шлях Ілля Лещенко розпочав у Київському
міському фінансовому відділі. Здобувши вищу освіту, до 1974 р.
працював заступником завідувача Ленінського райфінвідділу
м. Києва.
З 1974 р. Ілля Григорович обіймав посади начальника
фінансового відділу, головного економіста об’єднання «Укргаз<
пром», упродовж 1994–1999 рр. — директора із фінансів та
економіки АТ «Укргазпром», водночас був членом правління
цього товариства. Керував роботою з економічного обґрунту<
вання фінансового плану АТ «Укргазпром» та опікувався його
захистом у галузевих міністерствах. Він приділяв велику увагу
безперебійному фінансуванню як капітального будівництва,
так і основної діяльності підприємства (введення в експлуата<
цію газових родовищ, підземних сховищ, магістральних газо<
проводів, буріння свердловин).
Ілля Григорович брав активну участь у створенні бурового
підрозділу АТ «Укргазпром» у м. Новий Уренгой (Росія) та по<
дальшій діяльності об’єднання. Він опікувався забезпеченням
безперебійного фінансування капітального будівництва газо<
проводів України, зокрема МГ «Союз», за що удостоєний меда<
лі «За будівництво магістрального газопроводу «Союз».
В 1999 р. після реорганізації ВО «Укргазпром» І. Г. Лещен<
ко став заступником генерального директора з фінансів
ДК «Укртрансгаз». У складний період, коли існували пробле<
ми з розрахунками споживачів за природний газ, він докладав

Леськів
Ігор Володимирович
Кандидат геолого<
мінералогічних наук, академік
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Під його керівництвом та за безпосередньою участю розвідано
та введено в розробку Хідновицьке, Пинянське, Залужанське
газові і Старосамбірське нафтове родовища (Передкарпаття),
Актаське, Семенівське нафтові та Фонтанівське газове родови<
ща (Крим), узагальнено результати робіт Мінгеології УРСР на
шельфах Чорного і Азовського морів, збільшено ресурсну базу
нафти й газу та розширено інфраструктуру Департаменту нафти
і газу в Афганістані.
Є співавтором монографій «Геология шельфа УССР. Нефте<
газоносность», «Нефтегазоносность Западного Причерно<
морья», «Геолого<геофізичні методи пошуків газу у Передкар<
патті», автором понад 30 наукових статей, «Пособия геологов
по разведке нефти и газа», книг «Солодкий газ Афганістану»,
«Газонафтові фонтани і атомні вибухи в Україні», «Нафтовики
з Рогатинщини», «Газівники з Рогатинщини». Секретар редакції
збірника «Нафта України».
Нагороджений медалями і грамотами урядів СРСР та ДРА.

Лещенко
Ілля Григорович
Фінансист,
академік УНГА, фахівець
у сфері фінансів
та економіки, управлінець
максимум зусиль для забезпечення належного фінансування
основної діяльності компанії, сплати відповідних платежів до
державного та місцевого бюджетів, своєчасної виплати за<
робітної плати працівникам підприємства.
У 2002 р. був обраний директором — заступником голови
правління благодійного фонду «Блакитна магістраль», основ<
ним напрямком роботи якого є надання благодійної допомоги
пенсіонерам газової галузі, які не працюють.
Ілля Лещенко — учасник міжнародних симпозіумів, конг<
ресів, семінарів із підвищення кваліфікації. Протягом багатьох
років він був членом редколегії журналу «Трубопровідний
транспорт».
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, грамотою Міністерства палива й енергетики України,
почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» ІІ ст., грамотами
ДК «Укртрансгаз». Він — почесний працівник АТ «Укргазпром»,
відмінник газової промисловості.
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