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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 3 жовтня 1939 р. у с. Дорогощ Грайворонського

району Бєлгородської області (Росія). Протягом 1956–1961 рр.

навчався на електроенергетичному факультеті ХПІ (спеціальність

«Електричні станції, мережі та системи»). Трудовий шлях розпочав

інженером на тепловій електростанції (Красноярський край).

З 1965 р. Іван Бруєв обіймав посаду старшого інженера

у ЦПТЕЛ Харківського управління магістральних газопроводів.

У 1972 р. лабораторія була передана до складу спеціалізова<

ного управління «Оргенергогаз» та частково переведена до

м. Дніпропетровськ, куди й перейшов працювати Іван Васильо<

вич. Був керівником групи, начальником дільниці.

Заочно закінчив аспірантуру в Дніпропетровському гірни<

чому інституті та в 1984 р. захистив кандидатську дисертацію

на тему «Раціональні режими роботи електроприводів турбо<

компресорів магістральних газопроводів».

У 1976 р. Дніпропетровська дільниця ввійшла до складу

ВРТП «Укргазенергоремонт». У 1988 р. І. В. Бруєв був призна<

чений на посаду генерального директора цього підприємства

та очолював його до 2004 р.

Під його керівництвом ВРТП «Укргазенергосервіс» забез<

печувало сервісне обслуговування технологічного устаткуван<

ня об’єктів газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз», роз<

ташованих у всіх регіонах України, проводило реконструкцію

компресорних станцій, модернізацію, монтаж та налагодження

електрообладнання, систем автоматики ГПА, співпрацювало

з провідними українськими науковими та конструкторськими

організаціями, зокрема з Інститутом електрозварювання

ім. Є. О. Патона НАН України, науково<промисловими об’єднан<

нями «Зоря»–«Машпроект», «Мотор Січ», НВО ім. М. В. Фрун<

зе, «Констар», «Турбогаз», а також закордонними компаніями

«Nuovo Pignone» (Італія), «Ruhrgas» (Німеччина), «General

Electric» (США), «Оргэнергогаз», «Газэнергосервис», Невським

заводом «Румо» (Росія).

Іван Васильович брав активну участь у виконанні пусконала<

годжувальних робіт під час введення в експлуатацію компресор<

них станцій з електроприводом у Дніпропетровську, Мар’ївці,

Кривому Розі, Павлограді, а також у Тирасполі та Вулканештах

(Молдова).

І. В. Бруєв є співавтором книги «Самозапуск електропривод<

них компресорних станцій магістральних газопроводів» та авто<

ром більше 20 статей. Був учасником робочих груп із питань пос<

тачання природного газу з Туркменії, Узбекистану, Казахстану,

делегатом світових газових конгресів у Копенгагені, Ніцці, Токіо.

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. Удос<

тоєний Почесної грамоти Кабінету Міністрів України, знаків

«Відмінник газової промисловості», «Заслужений працівник про<

мисловості України», «Заслужений працівник АТ «Укргазпром»,

«Почесний працівник АТ «Укргазпром». 
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Народився 10 жовтня 1946 р. у м. Івано<Франківськ. У 1970 р.

закінчив ІФІНГ та почав працювати майстром, а потім став нача<

льником аварійно<ремонтної служби районного управління МГ і

конденсатопроводів об’єднання «Комигазпром» (м. Ухта).

Протягом 1973–1975 рр. був головним інженером Сосногор<

ського РУМГ управління «Севергазцентр» ВО «Комигазпром».

Потім обіймав посади начальника Сосногорського ЛВУ об’єд<

нання «Ухтатрансгаз», начальника виробничого відділу з експлу<

атації газопроводів об’єднання «Ухтатрансгаз» ВПО «Комигаз<

пром». У 1979 р. Б. В. Будзуляк став заступником директора з ви<

робництва, а в 1981 р. — директором, генеральним директором

ВО «Ухтатрансгаз».

Протягом 1986–1989 рр. Богдан Володимирович обіймав

посаду генерального директора ВО з транспортування та видо<

бування газу «Севергазпром» (м. Ухта). Упродовж 1989–1991 рр.

був генеральним директором ВО «Севергазпром» (з 1991 р. —

ДП «Севергазпром»), членом правління Державного газового

концерну ВАТ «Газпром» (м. Москва). З 1991 до 1993 р. очолював

виробничий відділ концерну ВАТ «Газпром», був членом правління

цього підприємства. У 1993–1997 рр. — член правління ВАТ «Газ<

пром», у 1997–2001 рр. — начальник Департаменту з транспор<

тування й використання газу, член правління ВАТ «Газпром».

У 1995 р. захистив кандидатську, а в 2004 р. — докторську

дисертацію.

З 2001 р. і до виходу на пенсію в 2008 р. Богдан Будзуляк був

начальником Департаменту з транспортування, підземного збе<

рігання і використання газу, членом правління ВАТ «Газпром».

Сьогодні він — член спостережної ради, голова комісії з викорис<

тання газу як моторного палива Російського газового товарист<

ва, голова ради та президент Саморегулювальної організації —

Некомерційного партнерства сприяння в реалізації інноваційних

програм у сфері протикорозійного захисту.

Б. В. Будзуляк — почесний професор ІФНТУНГу, Ухтинського

ДТУ, академік Академії технологічних наук РФ, Інженерної ака<

демії РФ, Академії гірничих наук РФ. Він є автором 73 наукових

праць, дев’яти патентів і винаходів, присвячених проблемам

функціонування Єдиної системи газопостачання.

Серед його нагород — ордени «Знак Пошани», Дружби, по<

чесні грамоти Уряду РФ, медаль Монгольської Народної Респуб<

ліки, золота медаль ВДНГ, знак «За заслуги у вивченні надр Рес<

публіки Комі», медаль «За видатний внесок у розвиток Кубані» III ст.

Б. В. Будзуляк — заслужений працівник народного госпо<

дарства Комі АРСР, відмінник Мінгазпрому, почесний пра<

цівник газової промисловості, заслужений працівник

АТ «Укргазпром», заслужений працівник Мінпаливенерго

РФ, заслужений працівник нафтової й газової промисловості

Росії, лауреат премій Уряду РФ у галузі науки і техніки, премій

ім. акад. А. М. Люльки, ім. О. М. Косигіна.
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