
248

Випускник 
факультету технології 
органічних речовин (1978)

Перший заступник  
голови правління, головний інженер 
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»

Кандидат технічних наук. 
Член-кореспондент Української 
нафтогазової академії. 
Заслужений працівник  
промисловості України,  

Народився 10 вересня 1948 р. у с. Раковець 
Богородчанського району Івано-Франківської об-
ласті. З 1963 до 1967 р. навчався у Дрогобицькому 

нафтовому технікумі, де здобув фах техніка-технолога з пе-
реробки нафти та газу. В 1969 р., після служби в армії, розпо-
чав роботу на посаді помічника оператора Надвірнянського 
нафтопереробного заводу (нині ПАТ «Нафтохімік Прикар-
паття»). У 1971 р. Василь Михайлович став студентом за-
очного факультету Львівського політехнічного інституту 
(кафедра хімічної технології переробки нафти і газу), 
який закінчив у 1978 р., здобувши спеціальність «Інженер-
технолог з переробки нафти та газу».

На Надвірнянському НПЗ В. М. Дутчак працював опе-
ратором, старшим оператором, начальником установки, за-
ступником начальника цеху, заступником головного техно-
лога, головним технологом. У 1987 р. призначений на посаду 
головного інженера заводу, на якій пропрацював 28 ро-
ків. Сьогодні Василь Михайлович — член правління ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття», перший заступник голови прав-
ління, головний інженер заводу. Впродовж усієї роботи на за-
воді безпосередньо займався вдосконаленням технології пе-
реробки нафти, розробкою, впровадженням і будівництвом 
нових технологічних процесів. Збудовано комплекс первин-
ної переробки нафти, комплекс каталітичного риформування 
бензину, комплекс очистки стічних вод міста та підприєм-
ства, низку об’єктів загальнозаводського господарства. 

У найближчій перспективі — модернізація під при -
ємства, спрямована на подальший розвиток заводу, 

 реконструкцію наявних виробництв, їх технічне пере-
оснащення. 

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» неодноразово здо-
було перемоги у високих національних рейтингах, міжна-
родні відзнаки. Підприємство належить до числа найкра-
щих в Україні. 

У 2008 р. В. М. Дутчак захистив дисертацію на здобуття 
вченого ступеня кандидата технічних наук. Займається 
розробкою технології виробництва альтернативних ви-
дів моторного палива. Автор 12 наукових публікацій і 
17 винаходів, має два патенти зі вдосконалення процесу 
переробки нафти та виробництва моторних палив. Бере 
участь у роботі міжнародних конференцій із питань на-
фтопереробки та нафтохімії. 

Василь Михайлович постійно співпрацює з кафедрою 
ХТНГ Львівської політехніки — як у виробничих питан-
нях, так і стосовно підготовки спеціалістів. Неодноразово 
очолював державну екзаменаційну комісію.

У 1993 р. за стабільне виконання державних замовлень із 
переробки нафти В. М. Дутчаку присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник промисловості України». Член-
кореспондент Української нафтогазової академії. Ветеран 
праці, почесний нафтопереробник України. Нагороджений 
подяками Прем’єр-міністра та Президента України. 

Був довіреною особою Президента України під 
час президентської виборчої кампанії 1999 р. Депутат 
Надвірнянської міської ради V скликання.

Життєвий девіз Василя Дутчака: «Не словом, а ділом».

дуТЧак 
Василь 

Михайлович

На врученні нагороди  
«Арка Європи та підприємницький престиж»,  

м. Париж, 2000 р.

Випускники-заочники кафедри ХТНГ. У центрі першого 
ряду — д-р техн. наук В. І. Антонишин, д-р техн. наук, проф., 

зав. каф. ХТНГ Б. С. Гриненко, канд. техн. наук О. І. Данілова, 1978 р.




