
91

Професіонали галузі

Народився 11 грудня 1956 р. у с. Хлопчиці Старосамбірсь<

кого району Львівської області. В 1979 р. закінчив Дрогобиць<

кий нафтовий технікум (спеціальність «Експлуатація нафтових та

газових свердловин»), а в 1987 р. — геологорозвідувальний

факультет Львівського державного університету ім. І. Франка

(«Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин»).

Протягом 1979–1984 рр. М. П. Вантух працював оператором

з дослідження свердловин у НГВУ «Бориславнафтогаз». Здобув<

ши вищу освіту, в 1984 р. був переведений на посаду старшого

геолога цеху видобутку нафти і газу, яку обіймав до 1999 р.

За період роботи у цьому підрозділі НГВУ «Бориславнафто<

газ» Микола Петрович успішно проводив розробку Новосхід<

ницького, Східницького, Старосамбірського, Стрільбицького та

Коханівського нафтогазових родовищ. Брав участь у розробці

та впровадженні новітньої технології ізоляції пластів свердловин

із нецементованими колонами, яка вперше в Україні була

випробувана на Східницькому родовищі.

Микола Вантух став одним із авторів розробки та впровад<

ження циклічного заводнення Старосамбірського родовища,

завдяки якому з’явилася можливість стабілізувати та збільшити

обсяги видобутку нафти і газу цього покладу.

Упродовж 1999–2004 рр. М. П. Вантух обіймав посаду

начальника відділу геології НГВУ «Бориславнафтогаз». Брав

безпосередню участь у відкритті Верхньомасловецького

родовища, став співавтором чотирьох винаходів, пов’язаних з

обробкою привибійної зони нафтогазових пластів та ізоляцією

пластів з аномально низькими пластовими тисками. Є автором

та співавтором 17 раціоналізаторських пропозицій, зокрема

залучення до видобутку нафти неохоплених розробкою інтер<

валів у розрізі проміжного тектонічного елементу у ліквідованих

свердловинах; впровадження у промислове випробовування

ямненських відкладів першого шару структур Прикарпатської

ділянки Бориславського родовища для збільшення нафтовидо<

бутку; підвищення обсягів видобутку вуглеводнів на основі коре<

ляції аналізу геологічних матеріалів раніше пробурених сверд<

ловин та залученню до розробки нових об’єктів тощо. 

З 2004 р. Микола Петрович — заступник начальника —

головний геолог НГВУ «Бориславнафтогаз». Під його керів<

ництвом проведено розбурювання пошукових, розвідувальних

та експлуатаційних свердловин Верхньомасловецького родо<

вища. Він є одним із авторів тематичних планів з долучення до

розробки нафтогазоносних пластів.

М. П. Вантух — співавтор трьох наукових статей, щорічних

геологічних звітів підприємства, постійний учасник наукових

конференцій. За заслуги у розвитку геологорозвідувальних

робіт із нарощування мінерально<сировинної бази України та

багаторічну сумлінну працю йому присвоєно звання «Почесний

розвідник надр».

Народився 16 серпня 1940 р. у смт Юр’ївка Юр’ївського

району Дніпропетровської області. В 1962 р. закінчив нафтовий

факультет ЛПІ за спеціальністю «Технологія нафти і газу».

Трудову діяльність розпочав на Бродівській нафтоперека<

чувальній станції магістрального нафтопроводу «Дружба» інже<

нером<механіком, заступником начальника цеху зливу нафти.

Згодом став старшим інженером нафтоперекачувальної станції

Куровичі, потім — головним механіком Рівненського управління

магістральних нафтопроводів «Дружба».

З 1968 р. С. К. Василенко обіймав посади начальника відді<

лу експлуатації, головного інженера Сургутського нафтопровід<

ного управління. Протягом 1971–1983 рр. був головним інжене<

ром, начальником Управління магістральних нафтопроводів

Західного і Північно<Західного Сибіру (м. Тюмень). 

З 1983 до 2001 р. працював заступником начальника, голов<

ним інженером Управління придніпровськими магістральними

нафтопроводами, а в 1994 р. — його генеральним директором.

У 2001 р. Станіслав Кузьмич став заступником голови прав<

ління, згодом — першим заступником голови правління

ВАТ «Укртранснафта». У 2003–2005 рр. працював генеральним

директором товариства.

С. К. Василенко активно займається науковою діяльністю: є

автором 24 наукових праць, 18 винаходів і авторських свідоцтв, що

пов’язані зі способом вибухового різання труб нафтогазопро<

водів, а також зі створенням методів очищення магістральних наф<

топроводів полімерами. Вони стосуються розробки землерийних

машин для швидкісного капітального ремонту нафтопроводів без

зупинки транспортування нафти (не мають аналогів у світі).

С. К. Василенко — почесний професор ІФНТУНГу, академік

Транспортної академії України, постійний член Міжнародної ака<

демії управління в бізнесі й адмініструванні.

Удостоєний низки нагород: має звання «Відмінник нафто<

вої промисловості СРСР», «Почесний працівник нафтової

промисловості СРСР», «Заслужений працівник промисло<

вості України», ордени «Знак Пошани», Трудового Червоного

Прапора, «За заслуги» III і II ст., «За трудові досягнення» IV ст.,

«Слава на вірність Вітчизні» III ст., бронзові медалі ВДНГ СРСР,

медалі «За доблесну працю», «За освоєння надр і розвиток

нафтогазового комплексу Західного Сибіру», вищу нагороду

Міжнародного рейтингу «Золота фортуна» — срібну статую

богині Фортуни, хрест пошани «За духовне відродження».

Також відзначений орденами УПЦ — «За патріотизм» ІІ ст.,

святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ст.,

святого Іоанна Єрусалимського (Мальта), низкою міжнарод<

них нагород.

У 2005 р. Європейська бізнес<асамблея (м. Оксфорд) наго<

родила С. К. Василенка «Лаврами слави» та занесла його ім’я

до Міжнародного реєстру видатних людей сучасного світу.
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