Професіонали галузі

Народився 22 травня 1953 р. у м. Львів.
У 1975 р. закінчив ІФІНГ (спеціальність «Геофізичні методи
пошуків та розвідки родовищ корисних копалин») і почав працю>
вати інженером у науково>дослідному секторі цього вишу.
Пройшов шлях до старшого інженера, старшого наукового
співробітника.
Закінчивши заочно аспірантуру, в 1982 р. Юрій Філатов за>
хистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування сейс>
молокаційних систем при вертикальному сейсмічному профі>
люванні для вивчення структурно>літологічних характеристик
геологічних середовищ».
З 1983 до 2001 р. Юрій В’ячеславович працював на посаді
доцента ІФІНГу (в 1988 р. йому було присвоєне вчене звання
доцента по кафедрі геофізичних пошуків корисних копалин).
У цей же період він проводив заняття на факультеті підвищення
кваліфікації працівників нафтогазової галузі, керував стажуван>
ням студентів та аспірантів із ФРН, активно займався науково>
дослідною роботою. За роки педагогічної діяльності взяв участь
у підготовці понад 500 фахівців нафтогазової галузі. У 1985 р.
за монографію «Свердловинна сейсмоакустика при вирішенні
задач прогнозування геологічного розрізу» (рос.) був нагород>
жений премією ЛКСМУ та Української ради науково>технічних
товариств. За плідну науково>педагогічну роботу удостоєний
грамоти Кабінету Міністрів СРСР.
У 1999 р. Ю. В. Філатов був обраний членом>
кореспондентом УНГА. Свого часу входив до вченої ради
Івано>Франківського державного технічного університету
нафти і газу, спеціалізованої ради із захисту кандидатських
дисертацій.
У 2001 р. за запрошенням ВАТ «Укрнафта» він став голов>
ним інженером Центру геолого>тематичних досліджень,

Народився 21 січня 1947 р. у с. Хотимир Тлумацького
району Івано>Франківської області.
У 1965 р. закінчив Чернівецький фінансовий технікум. Потім
працював інспектором, економістом Павлоградського міськ>
фінвідділу (Дніпропетровська область), ревізором>інспектором
Дніпропетровського облфінвідділу. У 1969 р. став завідувачем
планово>фінансового відділу Українського товариства охорони
пам’ятників історії та культури (м. Київ).
У 1972 р. закінчив КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 1974 р. обіймав
посади старшого інженера в Інституті економіки АН УРСР, стар>
шого інженера з наукової організації виробництва у Київському
відділенні ВНДІ «Проектелектромонтаж».
З 1976 р. Т. М. Фреюк працював у газовій галузі України.
Спочатку обіймав посаду начальника відділу організації праці та
заробітної плати РО «Укргаз», а з 1981 до 1996 р. — заступника
начальника з питань економіки цього об’єднання. У 1996–1997 рр.
він був головою правління державної акціонерної холдингової
компанії «Укргаз», першим віце>президентом ЗАТ «Інтергаз»,
а протягом 1998–2002 рр. — першим заступником голови
правління НАК «Нафтогаз України». Був вiце>президентом
Української газової спiлки.
Тарас Михайлович займався питаннями підвищення ефек>
тивності діяльності всіх підрозділів газового господарства, ство>
рення нових методів обслуговування споживачів природного та
скрапленого газу, формування єдиної економічної політики у га>
зовій галузі України в нових умовах господарювання. Успішно
поєднував виробничу і наукову роботу. Підготував низку фахо>
вих публікацій, присвячених актуальним проблемам оптимізації
функціонування систем газопостачання, їх економіки та ефек>
тивності. У 1982 р. став співавтором книги «Організація праці і
заробітна плата на підприємствах газового господарства».

Філатов
Юрій В’ячеславович
Кандидат геолого>
мінералогічних наук,
член>кореспондент УНГА,
фахівець у сфері комп’ютерного
моделювання родовищ
вуглеводнів
а в 2004 р. — начальником Управління гідродинамічного моде>
лювання родовищ вуглеводнів ВАТ «Укрнафта».
Створені під його керівництвом геологічні та гідродинамічні
моделі є основою низки проектних документів, зокрема на бурін>
ня високодебітних горизонтальних свердловин. Так свердлови>
на 510>Бугруватівська працює відповідно до прогнозу і заміняє
вісім вертикальних свердловин, а на 700>Мільківській видобу>
вають стільки ж продукції, як на 20 звичайних свердловинах.
Юрій В’ячеславович — автор 96 наукових та навчально>
методичних праць.
Програмно>методичні розробки вченого були презентовані
увазі наукової громадськості на багатьох міжнародних кон>
ференціях і виставках у Тюмені, Сочі, Дубаї, Гурзуфі, Москві.
В 2004 р. Ю. В. Філатов представляв інтереси ВАТ «Укрнафта»
на нафтогазовій виставці у Парижі. На одній з міжнародних кон>
ференцій його обрали членом геологічної секції координаційної
ради польських та українських нафтовиків.

Фреюк
Тарас Михайлович
Економіст, фахівець
у сфері економіки газової
промисловості, управлінець
З 1998 р. Т. М. Фреюк брав безпосередню участь у розробці
структури та нормативної бази, необхідної для створення і
діяльності НАК «Нафтогаз України» — першої в Україні верти>
кально інтегрованої структури, яка забезпечує здійснення пов>
ного циклу операцій з розвідки та розробки родовищ, транс>
портування і зберігання нафти й газу, постачання природного та
скрапленого газу споживачам. Під керівництвом Тараса Михай>
ловича, як першого заступника голови правління НАК «Нафто>
газ України», за короткий час була підготовлена нормативна ба>
за для створення єдиної організації зі збуту газу — ДК «Торговий
дім «Газ України», — яка координувала відносини газовидобув>
них, газотранспортних та газорозподільних організацій України
щодо закупівлі й реалізації природного газу.
Т. М. Фреюк був удостоєний почесного звання «Заслужений
працівник промисловості України». Він також нагороджений
пам’ятною медаллю УПЦ «2000>лiття Рiздва Христового».
Помер 1 жовтня 2004 р.
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