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Професіонали галузі

Народився 2 вересня 1951 р. у с. Дитятин Галицького

району Івано>Франківської області.

Протягом 1970–1975 рр. Василь Рудко навчався в ІФІНГу,

де опанував спеціальність «Машини та обладнання нафтових

і газових промислів».

Після закінчення вишу працював інженером>конструкто>

ром на Івано>Франківському приладобудівному заводі.

З 1982 р. — у газовій промисловості України. Пройшов шлях

від інженера до начальника відділення Івано>Франківської

дирекції будівництва газопроводів виробничого об’єднання

«Прикарпаттрансгаз».

З 1988 до 1993 р. був начальником виробничого

відділу управління капітального будівництва, заступником

начальника відділу підготовки об’єктів капітального

будівництва, заступником начальника виробничого відділу з

експлуатації газопроводів та газорозподільних станцій.

У 1993 р. Василь Петрович призначений на посаду головно>

го інженера УМГ «Прикарпаттрансгаз». З 1995 р. працює

директором цього підприємства.

Під його керівництвом впроваджено найсучасніші електрон>

ні системи обліку природного газу як для внутрішнього спожи>

вання, так і на прикордонних газовимірювальних станціях, а та>

кож автоматичні системи одоризації газу на всіх ГРС. Постійно

проводиться заміна застарілих систем автоматизації компре>

сорних станцій, що дозволяє значно економити паливний газ,

полегшує експлуатацію газокомпресорного обладнання, по>

переджує виникнення аварійних ситуацій на КС. У 2009 р.

В. П. Рудко організовував реверсну подачу природного газу із

західних підземних сховищ на схід України.

Поряд із виробничою діяльністю Василь Петрович займа>

ється і науковою роботою. У 2005 р. він захистив кандидатську

дисертацію на тему «Забезпечення безаварійної роботи газо>

проводів у зсувонебезпечних гірських регіонах». Має 16 опублі>

кованих статей, більше 20 патентів із питань покращення якості

і надійності обладнання, енергозаощадження та економії па>

ливно>енергетичних ресурсів.

В. П. Рудко — член>кореспондент Міжнародної інженерної

академії, учасник Світових газових конгресів. Був депутатом

Івано>Франківської обласної ради ІІІ скликання.

Василь Петрович — повний кавалер орденів «За заслу>

ги», заслужений працівник промисловості України. Удостоє>

ний Почесної грамоти Кабінету Міністрів України, почесної

відзнаки НАК «Нафтогаз України» І ст., почесної грамоти Міні>

стерства палива та енергетики України, грамоти і відзнаки

ДК «Укртрансгаз». Він нагороджений орденами святого рівно>

апостольного князя Володимира Великого І та ІІ ст., святого

архістратига Михаїла, святого Миколая Чудотворця, міжна>

родним орденом святого Станіслава ІІІ ст. 
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Народився 17 жовтня 1975 р. у м. Івано>Франківськ. 

Протягом 1992–1997 рр. навчався в ІФДТУНГу (спеціальність

«Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопрово>

дів і газонафтосховищ»).

Після закінчення вишу до 2003 р. працював у Богородчан>

ському ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз», де пройшов шлях від

інженера>технолога, старшого інженера лінійної експлуатаційної

служби до головного інженера. У 2003–2004 рр. Володимир Руд>

ко очолював відділ контролю за потоками та постачанням газу

ВАТ «Укрнафта». З 2004 р. обіймав посаду начальника Боярсько>

го ЛВУМГ УМГ»Київтрансгаз», а з 2006 р. — головного інженера

УМГ «Київтрансгаз».

У 2010 р. Володимир Рудко став керівником УМГ «Київтранс>

газ» ДК «Укртрансгаз», який забезпечує постачання природного

газу споживачам десяти областей України, транспортування

транзитного газу, а також підземне зберігання газу.

В. В. Рудко бере активну участь у розробці новітніх технологій

ремонту та реновації трубопровідного транспорту. Він долучався

до створення прогресивних технологій із ремонту газопроводів,

модернізації КС і ГРС для підвищення надійності постачання газу.

За участю Володимира Рудка в 2008 р. було введено в екс>

плуатацію Бобровницькау КС потужністю 37,8 МВт з агрегатами

ГПА>Ц>6,3С із ККД 31,5%, що забезпечує значну економію па>

ливного газу. Він бере участь у впровадженні комплексної авто>

матизованої системи керування на основі програмного забезпе>

чення SAP ERP.

Під його керівництвом колектив підприємства впроваджує

та удосконалює інтегровану систему управління якістю, еколо>

гічного керування й управління безпекою праці. УМГ «Київ>

трансгаз» у складі ПАТ «Укртрансгаз» має сертифікати міжна>

родної компанії «TUVRheinland» на відповідність вимогам

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 і кращим

світовим практикам.

У 2012 р. Володимир Рудко захистив кандидатську дисер>

тацію «Підвищення працездатності компресорних станцій на ос>

нові діагностування газоперекачувальних агрегатів».

Є автором близько десяти опублікованих наукових робіт,

присвячених проблемам трубопровідного транспорту. За працю

«Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з

урахуванням їх корозійно>механічної деградації» у 2009 р. він

отримав Премію Президента України для молодих учених.

Володимир Васильович був учасником світових газових

конгресів, конференцій і семінарів із газової тематики, долучався

до проведення міжнародних зустрічей та переговорів із предс>

тавниками низки закордонних газових компаній. 

В. В. Рудко — член Інженерної академії України (м. Харків). Наго>

роджений грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою

НАК «Нафтогаз України», грамотами і відзнаками ДК «Укртрансгаз».
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