Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 21 листопада 1935 р. у Мордовській АРСР.
У 1958 р. закінчив Львівський політехнічний інститут і почав
працювати геологом цеху випробування свердловин у Шебе>
линській конторі буріння тресту «Харбурнафтогаз».
У 1965 р. Михайла Ульянова призначили головним геологом
Красноградської контори буріння тресту «Харбурнафтогаз»,
яка була створена спеціально для прискореного розроблення
Кегичівського родовища, відкритого у 1963 р. Згодом він був
переведений на посаду головного геолога Шебелинської
контори буріння, де працював до 1979 р.
Михайло Григорович брав участь у розробці найпотуж>
ніших вітчизняних родовищ: Шебелинського, Кегичівського,
Єфремівського, Меліхівського, Медведівського, Хрестищен>
ського та ін. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію
«Вплив особливостей геологічної будови газових родовищ
на умови відкриття продуктивних горизонтів». Роботи вчено>
го сприяли успішному вирішенню багатьох проблем, зокрема
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Народився 7 січня 1948 р. у м. Київ.
Протягом 1966–1971 рр. навчався у МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губ>
кіна (отримав диплом із відзнакою за фахом «Автоматика і телеме>
ханіка»), а впродовж 1971–1974 рр. — в аспірантурі цього вишу.
У 1975 р. захистив кандидатську, а в 1986 р. — докторську
дисертацію на тему «Вибір оптимальної концентрації техноло>
гічних ресурсів під час будівництва лінійної частини магістраль>
них трубопроводів».
З 1974 до 1989 р. Л. М. Уніговський працював молодшим,
потім старшим науковим співробітником, завідувачем відділу
Київської філії Всесоюзного науково>дослідного проектно>
технологічного інституту нової техніки, технології та управління
будівництвом підприємств нафтової і газової промисловості.
Водночас протягом 1979–1989 рр. займався викладацькою
діяльністю у Київській філії Всесоюзного міжвідомчого інсти>
туту підвищення кваліфікації керівних робітників і спеціалістів
будівництва. В 1989 р. пройшов курс з управління проектами
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розділенню потужних продуктивних товщ на експлуатаційні
об’єкти, розкриттю продуктивних горизонтів, проектуванню
раціональних конструкцій свердловин і методів їх кріплення
в умовах аномально високих та низьких пластових тисків із
нерівномірним розподіленням по площі і розрізу покладів,
попередженню особливо небезпечних ускладнень гео>
логічного характеру — поглинання, відкритих фонтанів та
викидів.
У 1979 р. М. Г. Ульянов був призначений головним геоло>
гом, а потім головним геологом — заступником генерального
директора ВО з буріння «Укрбургаз», яке було створене у
Краснограді. Він опікувався нарощуванням ресурсної бази і
брав участь в освоєнні більше 100 родовищ та підземних схо>
вищ газу в Україні й Уренгойського родовища в Росії.
З 1987 до 1996 р. Михайло Григорович працював гене>
ральним директором (керівником тресту) ВО «Укрбургаз».
До останніх днів життя М. Г. Ульянов обіймав посаду заступ>
ника начальника геолого>тематичної партії ВО «Укрбургаз»
(з 2004 р. — Центр ДК «Укргазвидобування»). Під його керів>
ництвом обсяги пошуково>розвідувального буріння зросли до
170–180 тис. м на рік, було відкрито 30 нових родовищ газу і
нафти (серед яких — потужне Кобзівське), а також близько 60
нових покладів на відомих родовищах.
Є автором і співавтором більше 100 наукових праць.
Ветеран праці газової промисловості, відмінник Міністер>
ства газової промисловості, заслужений працівник промисло>
вості України, заслужений працівник корпорації «Укргазпром»,
почесний розвідник надр. Удостоєний ордена «Знак Пошани»,
медалей «За трудову доблесть», «Ветеран праці», срібного
нагрудного знака Спілки геологів України.
Помер 2 травня 2010 р.

в компанії «McDermott International, Inc.» (США). З 1990 р. —
генеральний директор асоціації «Нафтогазбудінформатика»
(з 2003 р. — ТОВ «Нафтогазбудінформатика»). Нині ця
організація є провідною незалежною приватною консал>
тинговою компанією нафтогазового комплексу України, яка
надає інформаційно>аналітичні послуги, займається розроб>
кою інвестиційних проектів, оптимізацією корпоративної
структури підприємств, проектним та стратегічним менедж>
ментом тощо.
Леонід Михайлович досліджує питання управління про>
ектами, системного аналізу, економіко>правових аспектів ре>
організації і функціонування нафтогазової промисловості.
Є автором 86 наукових праць, статей, монографії «Экономико>
математические модели в трубопроводном строительстве»,
26 винаходів.
Брав участь у підготовці двох законів, прийнятих Верховною
Радою України, у розробці Енергетичної стратегії України на
період до 2030 р., науково>технічної програми «Нафта і газ
України до 2010 р.», Концепції створення в Україні терміналу з
регазифікації скрапленого газу тощо та впровадженні сис>
тем управління будівництвом об’єктів нафтогазової галузі. На
замовлення Держнафтогазпрому асоціація «Нафтогаз>
будінформатика» під керівництвом Л. М. Уніговського підготу>
вала обґрунтування створення НАК «Нафтогаз України». Він
також співпрацював із компаніями «RWE» (Німеччина), «Бела>
русьнефть», «ИКЭМ» (Росія).
Леонід Уніговський — член>кореспондент Міжнародної інже>
нерної академії, академік Академії інженерних наук України.
За участь у створенні системи управління будівництвом ма>
гістрального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород нагород>
жений Державною премією України в галузі науки та техніки.

