Відомий український хімік-технолог, президент Союзу
хіміків України Олексій Григорович Голубов з часів
української
незалежності
відстоює
ідею
створення
вітчизняного
сучасного
високоефективного
хімічного
комплексу
на
засадах
конкурентоспроможності,
енергозбереження та екологічної безпеки.
Голубов Олексій Григорович народився 3 вересня
1941р. в м. Лисичанську Луганської обл. Закінчив
Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1969),
Інститут економіки ім. Орджонікідзе, м. Москва (1983).
Свою трудову діяльність Олексій Голубов розпочав у 1962 році, пройшовши шлях
від апаратника Горлівського азотно-тукового заводу (нині – ПАТ «Концерн Стирол») до
держслужбовця високого рангу - керівника хімічної промисловості України.
У період з 1972 до 1995 р. О. Голубов здійснював підготовку та запуск хімічних
виробництв в Україні та інших країнах світу, таких як:
-

-

цех аміачної селітри
(відповідальний від Мінхімпрому СРСР),
Березняківський азотно-туковий завод, Сєвєродонецьке управління тресту
«Оргхім» та Новгородське ВО «Азот»,
завод азотних добрив, Сьєнфуегос, Республіка Куба,
виробництва адипінової кислоти, солей СГ на Рівненському ВО «Азот», цех
аміачної селітри на Рівненському заводі азотних добрив,
виробництва слабкої азотної кислоти, міцної азотної кислоти на ВО
«Электрохимпром», м.Чирчик, Узбекистан,
завод з виробництва мінеральних добрив, Республіка Кіпр.

Після багаторічної роботи на підприємствах хімічної промисловості Олексія
Голубова у 1991 році призначено першим заступником голови Державного комітету з
хімічної та нафтохімічної промисловості. Через рік він стає заступником міністра
промисловості, потім - першим заступником міністра, керуючи промисловістю України
до 2004 року.
Під його вмілим керівництвом розробляються й активно впроваджуються програми
щодо
збільшення
випуску
експортоспроможної
продукції,
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників найкращими мінеральними добривами, а
інших галузей промисловості – відповідною хімічною продукцією.
Внесок Олексія Голубова в розвиток української економіки належним чином
оцінений державою. Він нагороджений Орденами «За заслуги» III та II ступенів, є
Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, має почесне звання
«Заслужений працівник промисловості України».
У 1998 році Олексій Григорович ініціював створення Союзу хіміків України з метою
захисту законних інтересів його членів. Ідею підтримали понад сто керівників хімічних
підприємств, які стали співзасновниками цього громадського об’єднання. З того часу О.

Голубов є президентом Союзу хіміків України. У своїй роботі Голубов постійно приділяє
увагу науковим розробкам, автором більш ніж 50-ти наукових робіт як у галузі хімії, так і
у сфері організації галузевої хімічної науки України, академіком Української
технологічної академії.
Голубов О.Г. Голова Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій
роботодавців хімічної промисловості, член Правління Українського союзу промисловців
і підприємців, член Ради експортерів та інвесторів при МЗС України.
Олексій Григорович продовжує активно вболівати за динамічний розвиток хімічної
промисловості, галузі, продукція якої становить значну частину українського експорту та
прославляє нашу державу у світі. Він співпрацює із комітетами Верховної Ради України,
Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами, бере активну участь у
заходах національного масштабу, де обґрунтовує необхідність пріоритетного розвитку
хімічної промисловості, значення її продукції в розвитку господарського комплексу
України.
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