Професіонали галузі

Народився 23 квітня 1962 р. у смт Городниця Новоград<
Волинського району на Житомирщині.
У 1984 р. із відзнакою закінчив ІФІНГ за спеціальністю «Тех<
нологія і комплексна механізація розробки нафтових та газо<
вих родовищ». Того ж року був прийнятий на роботу в інститут
«УкрдіпроНДІнафта» (зараз — ПАТ «Український нафтогазовий
інститут»). Тут пройшов шлях від інженера нафтопромислового
відділу з облаштування нафтових, газових, газоконденсатних
родовищ до головного інженера (з 2005 р.). З 2011 р. є заступ<
ником голови правління — головним інженером цього під<
приємства.
Юрій Алексейчук — провідний спеціаліст у сфері видобу<
вання, збирання, підготовки нафти, газу, газового конденсату,
пластової води. Під його керівництвом та за безпосередньою
участю були виконані роботи з проектування нафтогазопро<
мислових об’єктів на родовищах ПАТ «Укрнафта» (Анастасіїв<
ському, Бугруватівському, Південно<Панасівському, Велико<
Бубнівському, Мільківському), ДК «Укргазвидобування» (наф<
тових облямівок Юліївського, Кременівського, Тимофіївського
родовищ), а також терміналу з перевалювання скрапленого
нафтового газу в порту м. Керч.
У 2002 р. у складі робочої групи НАК «Нафтогаз України»
Юрій Володимирович брав участь у проведенні техніко<еконо<
мічних досліджень для освоєння українською стороною нафто<
вих і газових родовищ Узбекистану, а в 2004 р. — газоконден<
сатних родовищ правобережжя ріки Амудар’я у Туркменістані.
Під технічним керівництвом Ю. В. Алексейчука УкрНГІ про<
тягом 2006–2013 рр. виконав низку науково<технічних та про<
ектних робіт для російських нафтових підприємств. Зокрема,
для нафтової компанії «Роснефть» і її дочірніх підприємств у
межах реалізації Кіотського протоколу та газової програми

Народився 18 серпня 1945 р. у м. Іваново (Росія).
У 1968 р. після закінчення Полтавського інженерно<
будівельного інституту (спеціальність «Теплогазопостачання
та вентиляція») був направлений на роботу у Дніпропет<
ровське виробничо<експлуатаційне УГГ на посаду інженера
служби газових мереж. Із 1972 р. працював головним
інженером, потім начальником Синельниківського управ<
ління газового господарства, із 1976 р. — головним інжене<
ром, а з 1980 р. — начальником Дніпропетровського
міжрайонного ВУГГ.
У 1987 р. Г. М. Алексєєнков закінчив аспірантуру Дніпро<
петровського інженерно<будівельного інституту.
З 1990 до 2008 р. він очолював ВАТ із газопостачання і
газифікації «Дніпропетровськгаз».
За період його керівництва кількість газопроводів та
споруд на них, які обслуговує товариство, збільшилася
удвічі, завдяки чому в області було газифіковано три міста,
сім селищ міського типу і 87 сільських населених пунктів.
Створені будівельно<монтажні дільниці, які надають послу<
ги з газифікації населенню та підприємствам. Збудовано
трубоелектрозварювальний цех, який забезпечує трубами
газові господарства для будівництва та капітального ре<
монту газопроводів.
Під керівництвом Геннадія Михайловича ВАТ «Дніпропет<
ровськгаз» увійшло до переліку 100 кращих компаній України,
було занесене до Золотої книги українського підприємництва
в номінації «Олімп», Золотої книги ділової еліти України із
врученням диплома цього видання (за заслуги у розвитку
економіки держави та великий внесок у створення її гідного
міжнародного іміджу). У березні 2000 р. товариство стало
переможцем VI Міжнародного відкритого рейтингу популяр<

Алексейчук
Юрій Володимирович
Інженер<технолог,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у сфері видобування,
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компанії виконано техніко<економічні обґрунтування і проекту<
вання об’єктів збирання, підготовки, стиснення попутного
нафтового газу на родовищах в Ямало<Ненецькому автоном<
ному окрузі РФ. На Комсомольському родовищі протягом
2008–2009 рр. була спроектована, а в 2011 р. введена в
експлуатацію одна з найбільших у компанії «Роснефть» ДКС з
установкою підготовки попутного нафтового газу з подаван<
ням підготовленого газу в ГТС ВАТ «Газпром».
Для нафтової компанії «Башнефть» та її дочірнього підпри<
ємства «Башнефть<Полюс» розроблені основні проектні
рішення для об’єктів підготовки і компримування попутного
нафтового газу на родовищі імені Р. Требса в Ненецькому
національному окрузі РФ. Триває проектування нафтопромис<
лових об’єктів для компанії «Сургутнефтегаз».
Нагороджений грамотами Мінпаливенерго України,
НАК «Нафтогаз України». Ю. В. Алексейчук — заслужений пра<
цівник промисловості України.
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Інженер, фахівець
у сфері газифікації,
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ності і якості товарів та послуг «Золота Фортуна» у номінації
«Найбільш ефективне підприємство газопостачального
сектору». У 2012 р. воно було нагороджене дипломом
«Компанія ХХІ ст.» із врученням відзнаки «Срібний дельфін»,
а голова правління підприємства Г. М. Алексєєнков був удос<
тоєний ордена «За трудові досягнення» ІV ст.
Геннадій Михайлович має чотири винаходи.
За багаторічну сумлінну працю і вагомий особистий внесок
у розвиток газового господарства України він нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною
грамотою Дніпропетровської облради, медаллю ВДНГ, дипло<
мом ДК «Газ України» І ст., почесною відзнакою НАК «Нафтогаз
України» І ст. Йому присвоєно звання «Заслужений працівник
промисловості України». У 2007 р. Г. М. Алексєєнков був виз<
наний кращим керівником підприємства з газопостачання
і газифікації і нагороджений дипломом ДК «Газ України» ІІІ ст.
із врученням пам’ятного знака.
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