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ПАТ «Львівобленерго» — енергопостачальна 
компанія, що здійснює передачу та постачан-
ня електричної енергії місцевими (локальни-

ми) електричними мережами за регульованим тарифом 
976 656 споживачам Львівської області.

За обсягом відпуску електричної енергії в мере-
жу з показником 4,48 млрд кВт·год і питомою вагою 
у 3% ПАТ «Львівобленерго» посідає десяте місце серед 
26 обласних компаній по Україні. Корисний відпуск 
електричної енергії споживачам становить 3,8 млрд 
кВт·год або 2,94% від загального корисного відпуску 
по Україні.

Місія Товариства — забезпечення умов життєдіяль-
ності та стабільного економічного розвитку Львівщини 
з метою зростання соціальних стандартів та якості жит-
тя людей шляхом надання надійних, якісних та безпеч-
них послуг електропостачання.

За весь час діяльності Товариства тисячі випускни-
ків Львівської політехніки пройшли свій трудовий шлях 
у структурних підрозділах компанії та зробили вагомий вне-
сок у її становлення та розвиток. Із майже п’ятитисячного 
колективу Товариства 1075 працюючих нині осіб — ви-
пускники Львівської політехніки. Шість із них обіймають 
посади директорів, 158 — керівників різного рівня. 

Серед них: С. А. Різенко — директор з управління персо-
налом та тарифної політики, заслужений економіст України; 
В. В. Романишин — технічний директор; А. М. Скрипник — 
директор з маркетингу; К. М. Ющак — директор з елек-
тропостачання; С. І. Ян-
ков ський — директор 
з охо рони праці; Р. Р. Мір -
заєв — директор з інвес-
тицій; С. М. Гор дий — 
 голова профспілкового 
комітету незалежної галу-
зевої профспілки енерге-
тиків, заслужений енерге-
тик України; Н. М. Гриць-
ко — головний бухгалтер; 
Т. С. Коз лов сь ка  — заступ-
ник директора з управлін-
ня персоналом та тарифної 
політики; О. І. Хлєб ніков — 
заступник директора з пи-
тань економічних інтере-

сів; І. Р. Си зон — заступник директора з інвестицій по капі-
тальному будівництву; Б. В. Кобрій — заступник технічного 
директора з високовольтних мереж; І. М. Березюк — заступ-
ник технічного директора з розподільчих мереж; Р. Б. Іван-
ців — заступник технічного директора; Т. П. Костів — за-
ступник  директора СО «Львівенерго автортанс»; Й. Ф. Бунь-
ко — заступник директора СО «Львівенергоналадка».

Завдяки високому професійному рівню спеціалістів 
успіхи та здобутки Товариства високо оцінювалися впро-
довж останніх 20 років. Про це свідчать наступні факти:

–  Товариство визнано лідером ПЕК України за 2005 
та 2006 рр.; у 2008 р. отримано Сертифікат Системи 
управління якістю ВАТ «Львівобленерго» відповід-
но до Між народної системи управління якістю ISO 
9001:2000, що підтверджується належними наглядо-
вими аудитами;

–  у 2010 р. Товариство стало однією з перших енерго-
постачальних компаній України, яка отримала сер-
тифікат, що засвідчує впровадження менеджменту 
безпеки на основні види діяльності — передачу та 
постачання електроенергії, відповідно до вимог між-
народного стандарту BS OHSAS 18001:2007;

–  Міжнародний економічний рейтинг «Ліга кращих» 
визначив ПАТ «Львівобленерго» «ПІДПРИЄМ СТ-
ВОМ РОКУ 2012»; 

–  на підставі звітності до органів державної статисти-
ки України Товариство посіло третє місце в масшта-
бах України серед великих підприємств за напрямом 

«Розподілення та по ста-
чан ня електроенергії»;
–  у липні 2011 р. ПАТ 

«Львів обленерго» стало 
офі цій ним учасником 
Договору ООН, а з лип-
ня 2012 р. набуло стату-
су активного учасника 
за результатами роз-
гляду звіту Товариства 
про  досягнутий прогрес 
у сфері корпоративної 
соціальної відповідаль-
ності у центральному 
офісі Глобального дого-
вору ООН (Нью-Йорк, 
США).ПАТ «Львівобленерго»
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