Професіонали галузі

Народився 23 січня 1936 р. у с. Кримно Камінь<Каширсь<
кого району Волинської області. У 1959 р. закінчив нафто<
промисловий факультет Львівського політехнічного інституту.
Працювати почав на Шебелинському газоконденсатному
родовищі, де пройшов шлях від оператора з видобування
газу до начальника виробничо<технічного відділу промислу.
У 1964 р. Віталія Федоровича призначили на посаду
головного інженера Шебелинського газопромислового
управління.
За його участю вдосконалено технологічні процеси
в період стабілізації та зниження видобутку газу, вперше в га<
лузі впроваджені турбодетандерні установки, нове сепа<
раційне обладнання та пристрої процесу сорбції у потоці,
блочні установки комплексної підготовки газу.
У 1975 р. Віталій Федорович захистив кандидатську
дисертацію. У 1976 р. він став заступником директора з
наукової роботи Українського науково<дослідного інституту
природних газів. Того ж року його призначили директором
установи і він очолював її до 1989 р.
В. Ф. Будимка зробив великий внесок у розвиток газової
промисловості, зокрема в освоєння та виведення на проект<
ний рівень видобутку унікального Шебелинського й інших га<
зоконденсатних родовищ, розширення наукових досліджень
у сфері підготовки та переробки газу, його транспортування,
боротьби з корозією тощо. Вчений багато уваги приділяв
удосконаленню структури УкрНДІгазу, зростанню його науко<
вого потенціалу, вирішенню актуальних завдань виробництва.

Народився 11 грудня 1946 р. у м. Тростянець на Сумщині.
Трудову діяльність розпочав у 1964 р. слюсарем контрольно<
вимірювальних приладів в Охтирському НПУ. В 1970 р. закінчив
факультет автоматизації та економіки ІФІНГу.
З 1970 р. працював майстром, старшим інженером, заступ<
ником начальника цеху автоматизації виробництва НГВУ «Пол<
таванафтогаз», з 1978 до 1991 р. очолював технічний відділ
і відділ механізації та автоматизації виробничих процесів
НГВУ «Охтирканафтогаз» ВО «Укрнафта».
За безпосередньою участю Валерія Бульбаса в управлінні
були створені служби антикорозійного захисту, охорони навко<
лишнього середовища, стандартизації і науково<технічної
інформації, інформатизації та обчислювальної техніки, активно
впроваджувалися нові технології і засоби інтенсифікації видо<
бутку нафти й газу, розроблені працівниками ІФНТУНГу (стру<
минні насоси, ізоляційні композиції), АТ «УкрНГІ» (пінні системи,
кислотні обробки, інгібітори корозії), а також був побудований
і атестований галузевий газорідинний випробувальний стенд
«Потік» МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна.
З 1991 р. Валерій Миколайович був заступником начальника,
а з 1993 р. — начальником технічного відділу ВО «Укрнафта».
Протягом 1999–2003 рр. очолював технічне управління ВАТ «Укр<
нафта». У цей період він активно брав участь в удосконаленні
організації наукового забезпечення виробництва, винахідниць<
кої та раціоналізаторської роботи, запровадженні інноваційних
технологій на підприємствах товариства. З його ініціативи
ВАТ «Укрнафта» демонструвала свій науково<виробничий по<
тенціал на міжнародних виставках в ОАЕ, Саудівській Аравії,
Омані, Лівії. В. М. Бульбас зробив внесок у налагодження та
розвиток польсько<українських науково<виробничих відносин у
сфері видобування вуглеводнів. Він був членом редколегії спіль<

Будимка
Віталій Федорович
Кандидат технічних наук,
фахівець у галузі експлуатації
газових родовищ
Є автором та співавтором 100 наукових робіт і 15 вина<
ходів, присвячених проблемам експлуатації газових сверд<
ловин, розробки й облаштування нафтогазових родовищ.
Віталій Федорович брав активну участь у громадському
житті, ділився власним професійним досвідом із молодшими
фахівцями.
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора,
медаллю «За доблесну працю», знаком «Відмінник газової
промисловості», почесними грамотами Президії Верховної
Ради УРСР, Mінicтepcтвa газової промисловості та іншими
відзнаками. Він — лауреат премії ім. І. М. Губкіна, перемо<
жець багатьох всесоюзних і республіканських конкурсів.
Помер 15 червня 1989 р.

Бульбас
Валерій Миколайович
Гірничий інженер<електрик,
член<кореспондент УНГА,
фахівець у сфері науково<
технічного забезпечення
нафтогазової промисловості
ного польсько<українського видання «Нафта і газ Прикарпаття.
Нариси історії».
На посадах начальника науково<технічного управління
(з 2004 р.) та керівника науково<технічного відділення (2005–
2007) ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України» брав актив<
ну участь у формуванні напрямку науково<технічних послуг із
розробки нормативних документів нафтогазової галузі, ство<
ренні структури науково<технічного забезпечення наукової
діяльності підприємства.
Упродовж 2007–2010 рр. Валерій Миколайович працював
заступником директора ТОВ «Центр науково<технічних інновацій
Української нафтогазової академії».
Автор понад 30 наукових праць та більше 40 винаходів.
Нагороджений грамотами і почесними відзнаками НАК «Наф<
тогаз України» І та ІІІ ст., подякою Київського міського голови, гра<
мотою Єпископа Сумського й Охтирського. У 1999 р. йому було
присвоєне звання «Заслужений винахідник України».

87

