
206

Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 5 серпня 1958 р. у смт Червоний Донець Балакліїв>

ського району Харківської області. У 1980 р. закінчив Івано>Фран>

ківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геологія, пошуки

та розвідка родовищ нафти і газу», в 1988 р. — аспірантуру Інсти>

туту геологічних наук НАН України. У 1989 р. захистив кандидатсь>

ку дисертацію на тему «Особливості геологічної будови та перс>

пективи нафтогазоносності нижньовізейсько>турнейських

відкладів південної прибортової зони Дніпровсько>Донецької

западини» (науковий керівник — д. г>м. н., проф. П. Ф. Шпак).

Протягом 1980–1994 рр. Михайло Іванович працював у

системі Державного геологічного підприємства «Полтавнаф>

тогазгеологія». Пройшов шлях від геолога до головного гео>

лога тематичної експедиції, був організатором і виконавцем

досліджень із прогнозування перспектив нафтогазоносності

у Дніпровсько>Донецькій западині, розробки напрямків

пошуково>розвідувальних робіт, забезпечення геологічного

супроводу пошуково>розвідувального буріння.

З 1994 до 2005 р. обіймав посаду головного геолога нафто>

газовидобувного управління «Полтаванафтогаз» ВАТ «Укрнаф>

та». М. І. Мачужак брав участь у розробці і реалізації проектів

із освоєння видобутку значних за запасами Рудівсько>Черво>

нозаводського й Андріяшівського газоконденсатних родовищ,

проведенні тримірної сейсморозвідки на Решетняківському

родовищі, втіленні проектів пошуків «тупікових» недренованих

зон нафтових покладів на Глинсько>Розбишівському родовищі,

дорозвідці низки родовищ, зокрема Кибинцівського, Решетня>

ківського, Малосорочинського.

Протягом 2005–2010 рр. Михайло Іванович очолював де>

партамент пошуків, розвідки і розробки родовищ ДК «Укргаз>

видобування».  З 2011 р. є головним геологом ПАТ «Укргаз>

видобування».

За безпосередньою участю та під керівництвом М. І. Мачу>

жака відкрито 26 родовищ нафти і газу, завершено розвідку

та підготовлено до промислової розробки 11 родовищ, серед

яких — потужне Кобзівське родовище.

Головний напрям його роботи — забезпечення видобут>

ку вуглеводнів, поповнення та підготовка ресурсної бази.

Наукові розробки Михайла Мачужака присвячені розвідці но>

вих родовищ вуглеводнів, розробці покладів із карбонатними,

ущільненими та тріщинуватими колекторами.

Михайло Іванович є автором 30 наукових праць, співавто>

ром чотирьох патентів з інтенсифікації дебіту свердловин.

Упродовж 1998–2004 рр. був членом Американської асоці>

ації геологів>нафтовиків. У 2003 р. навчався в Академії сучасних

технологій Міністерства енергетики США.

Удостоєний звання «Почесний розвідник надр», почесних

грамот і відзнак НАК «Нафтогаз України», Полтавської обладмі>

ністрації та міської ради.
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Михайло Іванович
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фахівець у сфері пошуків 
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Народилася 28 квітня 1954 р. у м. Магадан (Росія).

У 1976 р. закінчила Новосибірський державний університет

(спеціальність «Механіка, прикладна математика»), у 2001 р. —

Міжнародний інститут менеджменту («Менеджмент зовнішньо>

економічної діяльності», «МВА»).

Трудову діяльність розпочала у 1976 р. інженером Українсь>

кої філії Всесоюзного інституту «ВНДПІАСУгазпром». З 1977 р.

працювала інженером, провідним інженером>програмістом,

начальником бюро інформаційно>обчислювального центру ви>

робничого об’єднання «Київтрансгаз». Протягом 1991–1998 рр.

обіймала посади заступника начальника, начальника інформа>

ційно>обчислювального центру АТ «Укргазпром».

Леся Медведєва займалася організаційними питаннями

та брала участь у створенні корпоративної комп’ютерної мережі

і базових інформаційно>керівних систем АТ «Укргазпром».

Керувала роботами з адаптації та впровадження Геоінфор>

маційної системи паспортизації лінійної частини магістральних

газопроводів. Була безпосереднім учасником проекту «Мо>

дернізація системи управління експортними магістральними

газопроводами підприємств ДК «Укртрансгаз» виробництва

компанії «Serck Controls». Долучалася до розробки багато>

рівневої єдиної інформаційної системи оперативно>диспет>

черського керування МГ України, яка в 1999 р. була удостоєна

премії УНГА.

З 1998 р. працювала у НАК «Нафтогаз України» на посадах

начальника управління, пізніше — начальника департаменту

інформаційних технологій, з 2006 р. — директора департа>

менту інформаційних ресурсів та технологій. У 2009 р. вийшла

на пенсію.

Набутий досвід дозволив їй забезпечити впровадження

ефективних новітніх інформаційних технологій у НАК «Нафтогаз

України». Під керівництвом Лесі Микитівни було реалізовано

низку інфраструктурних проектів інформаційно>комунікаційної

мережі НАК «Нафтогаз України», зокрема розроблені: «Кон>

цепція побудови єдиної мережі зв’язку НАК «Нафтогаз

України», «Концепція та інвестиційне обґрунтування створення

комплексної автоматизованої системи керування основними

бізнес>процесами НАК «Нафтогаз України». За її участю ре>

алізовано базовий проект «Єдиний електронний реєстр спо>

живачів природного газу України».

Л. М. Медведєва займалася науково>дослідною роботою,

є автором низки наукових праць, має два авторські свідоцтва

на винаходи та один патент.

Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,

почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України» I і II ст. Їй при>

своєно звання «Заслужений працівник промисловості України».

Вона — лауреат конкурсу «Лідер паливно>енергетичного комп>

лексу — 2004».
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