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Народився 16 серпня 1940 р. у с. Юріївка Дніпро-
петровської області в родині Кузьми Андрійови-
ча та Любові Михайлівни. Батьки змалку привча-

ли сина до праці, виховували в дусі високих моральних
цінностей, поваги до людей та любові до природи.

Після закінчення Стрийської середньої школи у 1957 р.
вступив до Львівського політехнічного інституту на нафто-
вий факультет, який закінчив у 1962 р. за спеціальністю
«Технологія нафти і газу».

Здобувши вищу освіту, Станіслав Кузьмич розпочав
свою трудову діяльність на Бродівській нафтоперекачу-
вальній станції магістрального нафтопроводу «Дружба»
інженером-механіком, заступником начальника цеху зливу
нафти. Згодом працював старшим інженером нафтопере-
качувальної станції «Куровичі», в подальшому — головним
механіком Рівненського управління магістральних нафто-
проводів «Дружба».

Упродовж 1968–1971 рр. С. К. Василенко обіймав поса-
ди начальника відділу експлуатації, головного інженера
Сургутського нафтопровідного управління. А протягом
1971–1983 рр. працював спочатку головним інженером,
а потім — начальником Управління магістральними
нафтопроводами Західного і Північно-Західного Сибіру
в м. Тюмень. Масштаби діяльності в будівництві та екс-
плуатації нафтопроводів цього Управління воістину вра-
жаючі й не мають аналогів у світі. З моменту організації
Управління у 1968 р. вже до 1983 року було введено в

експлуатацію більше 9 тис. км магістральних нафто-
проводів і доведено транспортування нафти до 1 млн
тонн на добу.

Виробнича школа, пройдена Станіславом Кузьмичем
у надзвичайно складних умовах Західного і Північно-
Західного Сибіру, набутий професійний та життєвий
досвід дозволили йому успішно працювати на керівних
посадах Управління придніпровськими магістральними
нафтопроводами, а згодом, у 1994 р., очолити його.

У зв’язку зі створенням на базі «Придніпровських
магістральних нафтопроводів» і «Магістральних нафто-
проводів «Дружба» відкритого акціонерного товариства
«Укртранснафта» та необхідністю якісної організації вироб-
ничого процесу Товариства у жовтні 2001 р. С. К. Василенка
запросили на роботу заступником голови правління,
згодом — першим заступником голови правління ВАТ «Укр-
транснафта».В серпні 2003 р.Станіслава Кузьмича призначи-
ли генеральним директором.

За короткий час була створена дієва система управ-
ління Товариством. За рахунок об’єднання фінансових
ресурсів двох підприємств магістральних нафтопроводів
реалізуються значні інвестиційні проекти.

Успішно продовжується розвиток виробничих тради-
цій «Придніпровських магістральних нафтопроводів» та
«Магістральних нафтопроводів «Дружба».

Особлива увага приділяється розвитку персоналу.
Працівники підприємства стабільно отримують заробітну
плату, вчаться нових професій, розроблена система соціаль-
них гарантій і пільг для всього колективу, а особливо для ве-
теранів і пенсіонерів, створюється дієвий кадровий резерв.
Постійно ведеться робота з підвищення кваліфікації
фахівців із метою ефективного впровадження на нафто-
провідних підприємствах передових і новітніх технологій,
адаптації до нових економічних умов,керівний та інженерно-
технічний склад активно бере участь у міжнародних вистав-
ках, семінарах, конференціях, проходить навчання та ста-
жування за кордоном.

На роботу постійно запрошуються молоді фахівці,
як правило, випускники Івано-Франківського держав-
ного технічного університету — профільного вищого
навчального закладу, які попередньо пройшли відбір і
виробничу практику на підприємстві. Підтримуються
тісні контакти з Львівською політехнікою — як ви-
робничі, так і особисті. В Товаристві працює багато
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випускників Політехніки, здійснюється технічна
співпраця з її фахівцями.

На сьогоднішній день С. К. Василенко працює у ВАТ
«Укртранснафта» заступником голови правління Това-
риства, загальний стаж роботи в нафтопровідній сис-
темі становить понад 46 років, протягом яких він завж-
ди проявляв себе спеціалістом найвищої кваліфікації,
досвідченим керівником, справжнім професіоналом,
котрий досконало знає умови експлуатації магістраль-
них нафтопроводів. Постійно займається науковими
розробками, на сьогодні має 24 наукові праці та 18 вина-
ходів, серед яких авторські свідоцтва, пов’язані із спо-
собом вибухового різання труб нафтогазопроводів, а
також із розробкою способів очистки магістральних
нафтопроводів полімерами, а патенти головним чином

стосуються розробки землерийних машин для швид-
кісного капітального ремонту нафтопроводів без зупин-
ки транспорту нафти (аналогу у світі немає).

Станіслав Кузьмич обраний почесним професором
Івано-Франківського державного технічного університе-
ту нафти і газу, дійсним членом Нафтогазової академії,
дійсним членом Транспортної академії України, постій-
ним членом Міжнародної академії управління в бізнесі
та адмініструванні.

За вагомі виробничі здобутки він відзначений низкою
нагород, зокрема має звання: «Відмінник нафтової
промисловості СРСР», «Почесний працівник нафтової і
газової промисловості СРСР», «Заслужений працівник
промисловості України», «Народний посол України»,
«Почесний громадянин міста Кременчука», «Лицар ми-
лосердя» суверенного ордену Святого Іоанна Єруса-
лимського — громадської міжнародної християнської
організації (Мальта).

С. К. Василенко — кавалер орденів «Знак пошани»,
«Трудового Червоного Прапора», «За заслуги» III і II сту-
пенів; «За трудові досягнення» IV ступеня, «Слава на
вірність Вітчизні» III ступеня, «Суспільне визнання і ве-
лич» І ступеня та вищої нагороди міжнародного рейтин-
гу «Золота фортуна» — срібної статуї богині Фортуни.

Він також нагороджений медалями «За доблесну
працю», «За освоєння надр і розвиток нафтогазового
комплексу Західного Сибіру», бронзовою медаллю
ВДНГ СРСР. Відзначений орденом «За патріотизм»
ІІ ступеня Митрополитом Київським і всієї України

Предстоятелем Української Православної Церкви Бла-
женнійшим Володимиром, орденом Святого Рівноапос-
тольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня
Патріархом Київським та всієї Руси—України Святій-
шим Філаретом, орденом Святого Іоанна Єрусалим-
ського (Мальта). Академією Петра і Павла (Рим, Італія,
2004) Станіславу Кузьмичу присуджено диплом профе-
сора. У 2005 р. видавничий дім «Галицькі контракти»
визнав С. К. Василенка найуспішнішим менеджером
української економіки, оргкомітет Національного про-
екту «Золота книга української еліти» та Український
фонд науково-економічного та юридичного співробіт-
ництва нагородив його Хрестом Пошани «За духовне
відродження».

С. К. Василенко удостоєний міжнародних нагород:
«Факел Бірмінгема» — Міжнародного інституту фінансо-
вого та економічного співробітництва (США), Міжнарод-
ної академії лідерства в бізнесі та адмініструванні (США)
з вітанням Президента США — почесного Голови Амери-
канської національної програми «Люди людям» Б. Клінто-
на, «Ертсмейке» у номінації «За збереження і розви-
ток інтелектуально-кадрового потенціалу підприємства
в період перехідної економіки», медаллю «Наполеон»
із присвоєнням почесного звання «Маршал» та золотої
медалі французької асоціації сприяння промисловості
«За динамічний розвиток і реалізацію нових проектів в
організації управління виробництвом».

Європейська бізнес-асамблея (Оксфорд, Англія,
2005) нагородила С. К. Василенка «Лаврами слави» та
занесла його ім’я до Міжнародного реєстру видатних
людей сучасного світу.

Протягом усього далеко непростого трудового шля-
ху нафтовика поряд зі Станіславом Кузьмичем завжди
була дружина — Світлана Григорівна, яка працювала у
відділах кадрів управлінь магістральних нафтопро-
водів. Син Станіслав Станіславович після закінчення
Московської академії нафти і газу ім. І. М. Губіна та
аспірантури став кандидатом технічних наук, продов-
жує сімейну нафтову династію, працюючи сьогодні у
ВАТ «Укртранснафта» на посаді заступника начальника
Управління експлуатації нафтопроводів.


