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Професіонали галузі

Народився 10 серпня 1946 р. у с. Хмелівка Богородчансько>

го району Івано>Франківської області.

У 1969 р. закінчив геодезичний факультет Львівського полі>

технічного інституту. Протягом 1969–1971 рр. Л. М. Перович

працював інженером у відділі інженерних вишукувань Івано>

Франківського проектно>конструкторського технологічного

інституту.

Упродовж наступних трьох років навчався в аспірантурі

Львівського політехнічного інституту. Під керівництвом відомого

вченого, професора М. К. Мигаля захистив кандидатську ди>

сертацію на тему «Дослідження точності передачі астрономіч>

них координат і азимута за наземними спостереженнями».

Після закінчення аспірантури з 1974 до 1994 р. Лев Микола>

йович працював в Івано>Франківському національному техніч>

ному університеті нафти і газу, де пройшов шлях від молодшого

наукового співробітника до професора. Обіймав посади

завідувача кафедри прикладної геодезії (1993–1994), декана

геологорозвідувального факультету (1990–1994) та проректора

з наукової роботи (1994).

У 1990 р. він здобув науковий ступінь доктора технічних

наук, захистивши дисертацію «Розробка геодезичних методів і

засобів безпечної експлуатації магістральних газопроводів»,

а в 1992 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

Наукові дослідження стали основою створення Керівництва з

контролю за деформаціями та осіданнями інженерних споруд

компресорних станцій, затвердженого АТ «Укргазпром».

У 1994 р. Лев Перович перейшов працювати до Держав>

ного університету «Львівська політехніка» (нині — Національ>

ний університет «Львівська політехніка»), де очолив кафедру

інженерної геодезії, а в 2002 р. — новостворену кафедру

кадастру територій. Водночас у 1998 р. він відкрив Інститут

управління природними ресурсами (м. Коломия) та став його

ректором.

Л. М. Перович — автор 82 наукових праць і п’яти навчальних

посібників, серед яких «Основи кадастру», «Оцінка нерухо>

мості», «Кадастр територій» тощо, член спеціалізованих учених

рад у наукових та освітніх установах Києва і Львова, керівник ро>

бочої групи Методичної комісії Монмолодьспорту України з пи>

тань оцінки нерухомості.

Він — представник України з питань кадастру і земельного

менеджменту у Міжнародній асоціації землемірів (FIG). Учасник

багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів та конгресів,

які відбулися у Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Австрії, Ізраїлі й

інших країнах.

Лев Миколайович — відмінник освіти України, почесний

геодезист.

Народився 13 червня 1943 р. у м. Комарно Городоць>

кого району Львівської області у сім’ї службовців.

У 1959 р. став студентом Львівського технічного учи>

лища № 2, де отримав кваліфікацію електрогазозварника.

З 1961 до 1963 р. працював у спеціалізованому управ>

лінні № 14 тресту «Укргазспецбуд» на будівництві нафто>

проводу «Дружба».

У 1963 р. Йосип Перун вступив до Івано>Франківської

філії Львівського політехнічного інституту, який закінчив

у 1968 р. і одержав кваліфікацію інженера>механіка за

спеціальністю «Будівництво магістральних газопроводів,

газосховищ та нафтобаз».

Протягом 1968–1970 рр. працював асистентом кафед>

ри спорудження трубопроводів Івано>Франківського інсти>

туту нафти і газу. З 1970 р. навчався в аспірантурі цього вишу.

Через шість років у Московському інституті нафтохімічної і

газової промисловості ім. акад. І. М. Губкіна Йосип Васи>

льович захистив кандидатську дисертацію.

У 1973–1974 рр. був асистентом кафедри спорудження

трубопроводів, газонафтосховищ і нафтобаз. У 1975 р. об>

раний на посаду старшого викладача, в 1977 р. — доцента,

а в 1984 р. — завідувача цієї кафедри.

У 1990 р. Й. В. Перун захистив докторську дисертацію

на тему «Розробка методології технічної діагностики напру>

жено>деформованого стану магістральних трубопроводів,

які споруджуються у гірських умовах» і йому було присвоєно

науковий ступінь доктора технічних наук.

Протягом 1987–1994 рр. він обіймав посаду проректо>

ра з наукової роботи ІФІНГу. Під керівництвом Йосипа

Васильовича захищені дві кандидатські дисертації. Він при>

діляв велику увагу розвитку науково>дослідної роботи сту>

дентів, був керівником науково>дослідної лабораторії Міні>

стерства газової промисловості із забезпечення експлуа>

таційної надійності газопроводів у гірських умовах, двох

госпдоговірних тем.

До сфери наукових інтересів ученого належить діагнос>

тування та безпека експлуатації нафтогазопроводів. Він —

автор понад 80 наукових праць, зокрема монографії «Магі>

стральні трубопроводи у гірських умовах» (рос.) і десяти

винаходів.

За високі успіхи у науково>дослідній та педагогічній діяль>

ності В. Й. Перун нагороджений двома бронзовими меда>

лями ВДНГ СРСР, а його робота із забезпечення надійності

газопроводів удостоєна ІІ премії на Всесоюзному конкурсі

науково>дослідних робіт Мінвузу СРСР.

Трагічно загинув 19 листопада 1997 р.
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