ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА ЛЕВЧЕНКА
25 жовтня 2015 р. виповнилося 60 років
від дня народження завідувача відділу економіки геологічних досліджень та проблем
надрокористування Українського державного геологорозвідувального інституту,
кандидата геологічних наук Олександра
Івановича Левченка.
Народився ювіляр у 1955 р. у м. Новомосковську Дніпропетровської області. Після закінчення в 1981 р. Одеського інституту
народного господарства розпочав свою трудову діяльність у галузі, пройшовши шлях
від економіста Черкаської геологорозвідувальної експедиції об’єднання “Північукргеологія” до директора з економіки Казенного підприємства “Південукргеологія”.
З 1999 до 2001 р. працював в органах
центральної виконавчої влади начальником
Головного планово-економічного управління “Геолкому України” й заступником
начальника Управління економіки і фінансів МНС України. У 1999 році Олександру
Івановичу присвоєно VI ранг державного службовця.
З 2002 року працює в колективі УкрДГРІ на посаді завідувача відділу, маючи досвід
роботи економіста в умовах соціалістичного способу виробництва й ринкових умовах,
займається питаннями економіки геологічних досліджень і проблем надрокористування, вдосконаленням нормативно-правової бази галузі.
Під його керівництвом створено багато проектів Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій і методик у галузі визначення вартості запасів і
ресурсів корисних копалин, собівартості геологорозвідувальних робіт, фінансово-економічного стану підприємств, збірника укрупнених проектно-кошторисних норм і нормативів та ін.
Талант науковця в Олександра Івановича виявився під час роботи в Українському
державному геологорозвідувальному інституті. У 2010 році він захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук на тему “Методи і моделі оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ твердих корисних копалин” за
спеціальністю 04.00.19 – “Економічна геологія”. Метою цих досліджень була розробка
принципів диференціальної оцінки промислової значущості запасів родовищ корисних
копалин за сукупністю природних чинників, безпосередньо або через вибір технологічних й організаційних рішень, що впливають на економіку гірничих підприємств.
Своєю натхненною творчою працею Олександр Іванович сприяє розвитку геологічної науки в Україні, створенню організаційного й нормативно-правового забезпечення геологорозвідувального виробництва, стратегії розвитку геологічної галузі й мінерально-сировинної бази України. О. І. Левченко – автор понад 20 друкованих наукових
праць.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток мінерально-сировинної бази України, високий професіоналізм Олександру Івановичу присво103

єно звання “Почесний розвідник надр” і нагороджено Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, МНС України, Подякою Київського міського голови, медаллю
В. І. Лучицького, пам’ятним знаком ім. Л. І. Лутугіна та іншими грамотами й цінними
подарунками.
Олександр Іванович – вимогливий і водночас чуйний і турботливий керівник, хороший сім’янин, який заслужено користується високим авторитетом колективу відділу,
інституту й усієї галузі.
Дирекція й колектив Українського державного геологорозвідувального інституту, редакційна колегія “Збірника наукових праць УкрДГРІ”, постійним членом якої
він є, уся геологічна громадськість щиро вітають Олександра Івановича з ювілеєм,
бажають міцного козацького здоров’я, щастя, кохання, любові рідних і близьких, поваги й шанування колег по роботі, друзів, здобутків у всіх життєвих справах. Хай надії, радість, звичайне людське щастя будуть з Вами назавжди! Нових творчих успіхів
у роботі на довгі роки!
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