Професіонали галузі

Народився 18 листопада 1938 р. у с. Амбуков Володимир>
Волинського району Волинської області.
У 1960 р. закінчив нафтовий факультет ЛПІ, а в 1982 р. — ас>
пірантуру при ВНДІгазі (м. Москва). Захистив кандидатську ди>
сертацію «Вивчення особливостей промислово>геофізичних і
гідродинамічних досліджень свердловин при наявності міжплас>
тових перетікань газу (на прикладі Шебелинського родовища)».
Після закінчення інституту Володимир Олексюк пройшов
шлях від оператора із дослідження свердловин до головного
геолога — заступника генерального директора (1974–1987)
ВО «Шебелинкагазпром». Став співавтором усіх проектів
розробки Шебелинського ГКР. Разом із В. С. Григор’євим,
П. А. Герешем та Й. Н. Токоєм обґрунтував і довів необхідність
значного збільшення кількості свердловин на родовищі, що
дало можливість після закінчення його розбурювання вже
в період незалежності України (а саме — з 2000 р.) майже
щорічно нарощувати обсяги його видобутку. Спільно з
А. С. Тердовидовим він створив технологію попередження
обривання насосно>компресорних труб у свердловинах че>
рез їх корозію, а також ліквідації відкладень солі в стовбурах
свердловин у процесі їх експлуатації.
У 1987 р. Володимир Іванович був переведений до ВО «Укр>
газпром» (м. Київ), де пройшов шлях від головного технолога гео>
логічного відділу до начальника управління геології та розробки
родовищ. У 1989 р. згідно з розпорядженням державного
концерну «Газпром» був призначений експертом НДР з аналізу
розробки Даулетабад>Совєтабадського родовища газу (Туркме>
ністан). З 1990 р. керував групою концерну з розгляду поточ>
ного стану розробки Уренгойського ГКР.
Протягом 1998–2007 рр. він обіймав посаду начальника від>
ділу геології і розвідки родовищ, ліцензування та балансів запасів

Народилася 6 серпня 1938 р. у м. Баку (Азербайджан).
В 1960 р. закінчила Азербайджанський інститут нафти і
хімії за спеціальністю «Економіка й організація нафтової та га>
зової промисловості». Після закінчення навчання розпочала
свій трудовий шлях у Шебелинському газопромисловому
управлінні. Тут обіймала посади економіста планового відділу,
начальника планово>фінансового відділу (з 1979 р.).
У 1987 р. Г. М. Олексюк була переведена на роботу у
ВПО «Укргазпром», де стала заступником начальника плано>
вого відділу. В 1991 р. очолила управління фінансів, кредиту>
вання і розрахунків.
З 1999 до 2002 р. працювала заступником генерального ди>
ректора з питань економіки і фінансів ДК «Укргазвидобування»,
потім обіймала посаду начальника управління розрахунків та ро>
боти з боргами. В 2005 р. вийшла на заслужений відпочинок.
У складний період 90>х рр. ХХ ст., який характеризувався
розладом фінансової системи розрахунків між взаємозалеж>
ними підприємствами як всередині країни, так і на зовнішніх
ринках, нестачею в них реальних коштів, зокрема й валюти,
Галина Михайлівна брала активну участь у забезпеченні
функціонування української нафтогазової галузі шляхом на>
лагодження цих розрахунків через запровадження системи
взаємозаліків між ВО «Укргазпром» (а пізніше — і ДК «Укр>
газвидобування»), споживачами газу та нафтопродуктів, а
також постачальниками технічного обладнання й матеріаль>
них ресурсів. Ця робота мала велике значення і для вивіль>
нення коштів, необхідних для капітальних вкладень у будів>
ництво та розширення промислових потужностей, а також
об’єктів соціального призначення. В цей період реальні
кошти були необхідні для фінансування масштабних геоло>
горозвідувальних робіт (для відкриття нових родовищ і
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ДК «Укргазвидобування». Із 2011 р. — головний науковий спів>
робітник відділу розробки нормативних документів ДП «Наука>
нафтогаз». З 2004 р. був членом спостережної ради НАК «Над>
ра України». З 2006 р. — член ЦКР Міненерговугілля.
Разом із А. В. Лізанцем, А. А. Лагутіним та М. Г. Ульяновим
брав активну участь в організації геологорозвідувальних робіт
на старих родовищах, а також відкритті нових, зокрема Марків>
ського, Рубанівського, Кружилівського, Ульянівського, Орхови>
цького, Веснянського, Кобзівського та ін.
В. І. Олексюк опублікував 65 наукових статей, отримав
12 авторських свідоцтв на виноходи. Був активним учасником
міжнародних конференцій у Полтаві, Ялті і Києві.
Нагороджений медалями «Ветеран праці», ім. В. І. Лучиць>
кого, почесним нагрудним знаком Спілки геологів України,
галузевими відзнаками. В. І. Олексюк — ветеран праці газової
промисловості, почесний працівник газової промисловості, по>
чесний розвідник надр, заслужений працівник АТ «Укргазпром».
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припинення стрімкого зниження видобутку газу), які роз>
почало власними силами АТ «Укргазпром», а продовжило
ДК «Укргазвидобування».
За участю Г. М. Олексюк були проведені розрахунки не>
обхідної ціни на видобутий газ, тарифів на його транспорту>
вання, визначені нормативи на специфічні податки в газовій
галузі. Підприємства й організації, де вона працювала, дося>
гали високих економічних показників у роботі — рентабель>
ності, своєчасних розрахунків за видану ними продукцію, пла>
тежів у бюджет.
Галина Олексюк нагороджена медаллю «Ветеран праці»,
знаком «Відмінник Міністерства газової промисловості»,
Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», почесними
відзнаками НАК «Нафтогаз України» І і ІІ ст., подякою Київсько>
го міського голови. Їй також присвоєні звання «Заслужений
працівник АТ «Укргазпром», «Почесний працівник ДК «Укргаз>
видобування».
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