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Н

ародився 7 квітня 1973 р.у Гавані (Республіка
Куба) в родині службовців В’ячеслава Олександровича (1936 р. н.) та Людмили Борисівни
(1935 р. н.). Після закінчення трудового контракту
батька у 1976 р. сім’я повернулася на Батьківщину, на
Київщину.У 1990 р.Руслан Жилко із відзнакою закінчив Білоцерківську середню школу № 18.
Протягом 1990–1993 рр. здобував освіту у Харківському автомобільно-дорожньому інституті, а впродовж
1993–1995 рр. — в Українському транспортному університеті, де опанував спеціальність «Конструювання двигунів
внутрішнього згоряння» й одержав диплом магістра.
У 2000 р. Руслан В’ячеславович закінчив економічний
факультет Міжнародної академії управління персоналом за
фахом «Економіка та фінансовий аудит підприємства».
У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію. Впродовж
2005–2007 рр. він навчався у Києво-Могилянській школі
бізнесу (HRM) та опанував спеціальність «Управління персоналом». У 2009 р. отримав диплом ІІІ ст. Санкт-Петербурзької школи подальшого енергоінформаційного розвитку.
Р. Жилко розпочав свою трудову діяльність у 17 років
помічником завідувача лабораторії Харківського автомобільно-дорожнього інституту. З 1996 р. він був директором МПП «Автекс». У 2002 р. призначений на посаду генерального директора Білоцерківського багатопрофільного
виробничого підприємства — ТОВ «Валтекс».
Очолювана ним компанія гармонійно поєднує в собі
риси виробничого підприємства із власною історією (товариство засноване у 1928 р.), традиціями, сімейними династіями та молодої компанії з динамічним розвитком,
якій властиві новизна ідей, нестандартний підхід до
вирішення завдань і постійна модернізація виробництва,
управління й адміністрування. «Нині ми пишаємося тим,
що торгова марка «Валтекс» є однією з лідерів на вітчизняному ринку, — каже Руслан В’ячеславович. — Завдяки високій якості і доступності для споживачів наша продукція
стає дедалі популярнішою на території країн СНД».
ТОВ «Валтекс» щорічно виготовляє понад 650 тис. пар
взуття і спецодягу більше, ніж на 1,5 млн доларів, та забезпечує ними провідні підприємства нафтогазовидобувної і
хімічної промисловості, чорної та кольорової металургії,
машинобудування і металообробки, транспорту й енергетики, будівництва та сільського господарства, силових
структур і охоронних відомств. Пошук нових ринків збуту

і розширення асортименту продукції дозволяють
підприємству зберігати стабільну динаміку росту.Для
максимального наближення до своїх покупців компанія розвиває власну мережу збуту шляхом відкриття регіональних бюро продажів у великих промислових центрах України — Києві, Харкові.
Серед основних переваг підприємства — наявність
власних гнучких виробничих потужностей для створення
робочого взуття і спецодягу, зокрема допоміжні виробництва основної устілки із захисними властивостями від
ушкоджень стопи,формованої гумової підошви,нанесення
логотипів,а також друку ярликів і етикеток;комплексне обслуговування клієнтів, можливість модифікації стандартних
моделей з урахуванням індивідуальних побажань споживачів, виготовлення дрібносерійних партій; власний відділ
транспортної логістики, який здійснює доставку продукції
різними видами транспорту; обслуговування експортноімпортних операцій митно-брокерським відділом; добре
налагоджена оптова мережа збуту з єдиною ціновою
політикою на всій території України, представництва в
країнах СНД, а також в Євросоюзі (Німеччина); індивідуальний підхід до кожного клієнта; гнучка система знижок.
Руслан В’ячеславович віддає перевагу активному способу життя.Він — майстер спорту з плавання.У 1988 р.став
чемпіоном на чемпіонаті СРСР на приз газети «Радянський
спорт». Захоплюється психологією, ізотерикою.
Р. В. Жилко займається благодійністю, зокрема є секретарем Благодійної міської громадської організації «Спортивно-оздоровчий плавальний клуб «Ламантин».
Виховує трьох синів та доньку.
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