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Народився 25 липня 1942 р. на хуторі села Пісочне
Ковельського району Волинської області. Був де-
в’ятою дитиною в багатодітній родині Неділюків.

Після закінчення середньої школи Леонтій рік працю-
вав на різних роботах, аби назбирати грошей для подаль-
шого навчання. У школі більше був схильний до точних
наук (математика, фізика, хімія), але водночас вабила
романтика, душа прагнула простору, нових вражень.
У 1960 р., приїхавши вступати до Львівського політехніч-
ного інституту, дізнався про спеціальність «Геофізичні
методи пошуків і розвідки корисних копалин» — це було
втілення юнацьких нахилів і мрій. Успішно склав іспити і
став студентом нафтового (геологорозвідувального)
факультету.

Ще більше захопився обраною професією, коли про-
ходив виробничі практики в Саянах, Забайкаллі, Прикар-
патті. За організацію цих практик із вдячністю згадує до-
цента кафедри геофізики М. І. Мельничука. Найсвітліші
спогади залишилися також про доцентів М. І. Калиняка,
К. Н. Михалевича, Ю. В. Тимошина, професора В. І. Куз-
нєцова.

Останню — переддипломну — практику Леонтій
Неділюк проходив у Молдавській геофізичній експедиції
(м. Комрат). І саме сюди 1965 р., коли з відзнакою закін-
чив інститут, був направлений на роботу за державним
розподілом. Професійно зростав від старшого техніка
до інженера, потім старшого геофізика, керівника тема-
тичної групи. Спрямування роботи — геофізичні

дослідження на території Переддобрудзького прогину на
півдні Молдови з метою пошуків покладів нафти і газу.
Плідній захопливій праці великою мірою сприяла атмосфе-
ра доброзичливості, товариськості в колективі експедиції.

У 1969 р. молодий талановитий інженер отримав запро-
шення на роботу до тресту «Дніпрогеофізика» (м. Дніпро-
петровськ) на посаду керівника тематичної групи. Потім
був призначений старшим, а згодом головним геофізиком
регіональної сейсморозвідувальної партії. Займався ви-
вченням геологічної будови та побудовою структурно-
тектонічних моделей територій степового Криму, Причор-
номор’я і Дніпровсько-Донецької западини. За результата-
ми робіт було підготовлено серію звітів і три публікації.

Професією мобілізований і призваний... По семи роках
успішної роботи з виплеканого сонцем Півдня Леонтій
Неділюк вирушає до малодослідженої, але надзвичайно
перспективної Півночі. Протягом 1976–1980 рр. працює
у Воркутинській геофізичній експедиції старшим геофізи-
ком із регіональних сейсморозвідувальних робіт, а з 1980 р.
по 1995 р. — головним геофізиком цієї ж експедиції. Займа-
ється вивченням геологічної будови і пошуками перспек-
тивних об’єктів на нафту та газ на території Большеземельсь-
кої тундри Європейської Півночі, а також удосконаленням
методики сейсморозвідувальних досліджень. Здобуває но-
вий унікальний професійний досвід. За результатами робіт
склав низку звітів, а також підготував близько двох десятків
публікацій.

З 1995 р. працює у ВАТ «Севергеофизика» (м. Ухта,
Республіка Комі) головним геофізиком підприємства.
За час роботи на Півночі за безпосередньої участі
Л. П. Неділюка відкрито цілу низку родовищ нафти і
газу, а територія північно-східної частини Європейської
Півночі стала одним з основних нафтогазовидобувних
регіонів Росії.

Леонтій Порфирович щиро дякує прозорливій долі за
те, що привела у професію, яка стала його покликанням,
яка приносить користь суспільству і глибоке внутрішнє
задоволення.

Багаторічна успішна праця Леонтія Порфировича
Неділюка відзначена численними галузевими грамотами,
Почесною грамотою Президії Верховної Ради Республіки
Комі, знаком «Відмінник розвідки надр», медаллю «Вете-
ран праці», присвоєнням звання «Заслужений працівник
Республіки Комі».Із представниками компанії EXON у Заполярній тундрі


