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Випускник 
факультету автоматики 
(1978)

Директор Львівської філії 
ДПВНДІ «Укренергомережпроект»

Почесний енергетик України. 
Відмінник енергетики України

Народився 1 січня 1948 р. у с. Нараїв на Тернопільщині 
в селянській родині, що саме повернулася з семи-
річного сибірського заслання. У рідний Нараїв, 

де минули його дитинство та юність і де закінчив середню 
школу, Євген Сендецький закоханий безповоротно та навік.

«У студентські роки не прийнято було особливо 
афішувати своє селянське походження, — зауважує 
пан Євген. — А я навпаки — пишався ним, бо глибоко 
поважаю та шаную своє коріння, нерозривно пов’язане 
з місциною, де я народився. Тут приходили у світ, жили 
та трудилися мої батьки, діди та прадіди. Тут і я пізнав не-
просте селянське життя, усвідомив ціну селянської праці».

З 1967 до 1971 р. Євген Сендецький навчався на 
механіко-математичному факультеті Львівського держав-
ного університету, а потім — на факультеті автоматики 
Львівської політехніки, яку закінчив у 1978 р.

Усе трудове життя він присвятив Львівській філії 
ДПВНДІ «Укренергомережпроект», де пройшов усі ін-
женерні щаблі — від інженера до головного спеціаліста. 
А впродовж останніх 17 років обіймає посаду директора. 
Під керівництвом пана Євгена філія інституту стала од-
ним із провідних підприємств із проектування електро-
енергетичних об’єктів України. Інститут на високому 
сучасному рівні виконує роботи з комплексного проек-
тування електричних мереж високих напруг (110–750 кВ) 
в Україні, Росії, Молдові та Польщі.

Особливою є роль філії інституту й у становленні 
електромережної інфраструктури Західного регіону нашої 

країни, який має потужний енергетичний потенціал. Цією 
територією проходять добре розвинуті, розгалужені 
транспортні електромагістралі напругою 220, 330 та 750 
кВ, створені не тільки для забезпечення внутрішніх по-
треб регіону, а й для здійснення експорту електроенергії 
з України в об’єднані (після 1995 р.) енергосистеми країн 
Східної та Західної Європи. Тому спеціалісти інституту 
мають постійно «тримати руку на пульсі», відслідкову-
вати найновіші досягнення науково-технічного прогресу 
в електроенергетиці, щоб застосувати їх при технічному 
переоснащенні наявних мереж і доведенні їх до європей-
ських і світових стандартів і, звичайно, при проектуванні 
нових об’єктів.

Становлення, набуття й удосконалення професійного 
рівня, зростання інтелектуального потенціалу інституту 
відбувалося за безпосередньої участі та під керівництвом 
Євгена Седецького. Більшість фахівців філії є випускни-
ками Львівської політехніки. Тож нині пан Євген підтримує 
тісні зв’язки з рідним університетом. Щорічно десятки сту-
дентів Інституту енергетики та систем керування універ-
ситету проходять практику на базі підприємства, фахівці 
інституту рецензують дипломні роботи студентів тощо.

За професійні досягнення Є. Б. Седецький нагороджений 
грамотою Мінпаливенерго України (2002), Почесною гра-
мотою НТС енергетиків та електротехніків України (2010), 
Дипломом міського голови Львова (2008). У 2006 р. йому при-
своєно звання «Відмінник енергетики України», а в 2008 р. — 
«Почесний енергетик України». Переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» у номі-
націях «Інвестиційний проект» (2004) та «Підприємство та 
організація» (2006), а також Всеукраїнського конкурсу на 
звання кращого підприємства в Україні у номінації «Краще 
підприємство для родини». Справжньою гордістю пана 
Євгена є 13-квартирний житловий будинок, побудований 
для працівників коштом інституту.

Життєвим дороговказом для Євгена Сендецького є 
слова його батька: «Усім добра зробити не зможеш — ти не 
Господь, але не вчинити зла нікому — це в твоїх силах». А де-
віз пана Євгена відомий кожному працівникові інституту: 
«Ми приречені жити добре». Він любить землю та вважає 
її найціннішим матеріальним скарбом. Мабуть, саме тому 
його улюбленими заняттями поза роботою є городництво, 
садівництво та ведення присадибного господарства.
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