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Випускник  
інженерно-економічного 
факультету (1974)

Начальник відділу корпоративних 
розслідувань і перевірок 
Департаменту розслідувань 
та охорони об’єктів у м. Києві 
ПАТ «Київенерго».

Кандидат економічних наук.  
Ветеран праці.  
Заслужений енергетик України

Народився 1 липня 1952 р. в м. Хуст у сім’ї го-
ловного лісничого Хустського лісокомбінату 
Катерини Федорівни Ященко.

У 1969 р. вступив на інженерно-економічний факуль-
тет Львівського політехнічного інституту за спеціаль-
ністю «Економіка та організація енергетики». На вибір 
фаху вплинуло юнацьке захоплення електротехнікою 
й фізикою, бажання займатися улюбленою справою та 
стати кваліфікованим управлінцем у базовій галузі на-
родного господарства.

В 1974 р., здобувши вищу освіту, як молодий спеці-
аліст був направлений на роботу до районного енерге-
тичного управління «Київенерго». За 39 років, упродовж 
яких Борис Васильович безперервно трудиться в цій 
організації, він пройшов славний шлях від інженера 
до голови правління — генерального директора тепе-
рішнього ПАТ «Київенерго». Нині він очолює відділ 
корпоративних розслідувань і перевірок Департаменту 
розслідувань та охорони об’єктів у м. Києві.

Борис Васильович Ященко, понад 35 років пере-
буваючи на вищих керівних посадах у «Київенерго», 

доклав чимало зусиль для розбудови унікального 
енергокомплексу теплоелектроцентралей, теплових 
та електромереж, налагоджувальних, ремонтно-бу-
дівельних, транспортних та інших підрозділів, що 
забезпечують повний цикл енергопостачання м. Києва 
з єдиним процесом транспортування, виробництва та 
збуту тепло- й електроенергії. Нині енергетичні джерела 
та розгалужена мережа теплопроводів, кабельних, по-
вітряних ліній електропередачі дозволяє «Київенерго» 
повністю забезпечувати потреби споживачів м. Києва 
електричною та на 75% — тепловою енергією. За специ-
фікою та масштабами своєї діяльності ПАТ «Київенерго» 
не має аналогів у Східній Європі. П’ять його відокремле-
них структурних підрозділів забезпечують киян світлом, 
гарячою водою та теплом. А ще до складу «Київенерго» 
входять дві філії — «Енергосервіс» та єдиний у Києві 
сміттєспалювальний завод «Енергія». Компанія здійснює 
збут електричної енергії кінцевим споживачам — юри-
дичним та приватним особам, здебільшого житловим 
організаціям, які забезпечують централізоване опалення 
та гаряче водопостачання населення.

Колеги — одногрупники Б. В. Ященка біля головної будівлі Львівської політехніки під час чергової зустрічі
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Професійне кредо Б. В. Ящен ка: 
«Наша місія — тепло і світло для 
киян». Результати своєї роботи, 
тепло серця та енергію невтомних 
рук Борис Васильович та по-
над 12,5 тис. співробітників, які 
нині працюють у «Київенерго», 
передають у домівки киян, аби всі 
мешканці та гості столиці повсяк-
час відчували спокій і комфорт, 
мали сприятливі умови життя, 
могли користуватися всіма бла-
гами цивілізації. Для реалізації 
соціальної політики держави 
та розвитку інфраструктури 
м. Києва багатотисячний колектив 
товариства працює невтомно та 
цілодобово, застосовуючи весь ма-
сив технічних знань і практичного 
досвіду справжніх про фе сіо налів-
енергетиків.

Борис Васильович Ященко зай-
мається також науковою робо тою. 
У 2002 р. захистив дисер тацію на 
тему «Екологізація управління 
тепло енергетичним комплексом в 
умо вах корпоратизації» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. Має 12 наукових публіка-
цій із розробки та впровадження галузевих економічних 
моделей господарювання, з тарифної політики, екології 
та енергозбереження в галузевому виробництві.

Як віруюча людина, Борис Васильович сприяє розви-
тку Української православної церкви та інших релігійних 
громад. За заслуги перед УПЦ був нагороджений орденом 
Святого Рівноапостольного князя 
Володимира, є повним кавалером 
цього ордену.

Має також урядові нагороди: 
Почесні грамоти Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів 
України, повний комплект відзнак 
трудової діяльності від міського 
голови м. Києва.

Борис Васильович вважає, що 
своїми професійними успіхами 
завдячує рідному навчальному 
закладу та його викладачам, 
адже спеціалістів у Львівській 
політехніці готують на дуже ви-
сокому рівні. Так, випускники 
факультету Б. В. Ященка, крім 
економічних знань, отримали 
добру інженерно-технічну під-
готовку. Він і досі пам’ятає схеми 
енергоблоків ТЕС, хоч ніколи не 
мав до них прямого стосунку. А от 
навчаючись Борис Васильович, 
як і багато студентів сьогодні, 
вважав, що в університеті дають 
зайві знання, які ніколи в житті не 

згодяться. Проте з роками він на 
власному досвіді переконався — 
в роботі ота «зайвина» знань, яка 
так дратувала під час навчання, 
не раз стане в нагоді та виручить 
не в одній ситуації. Нині Борис 
Ященко переконаний, що тільки 
отримана у Львівській політехніці 
ґрунтовна та змістовна вища 
освіта дозволила йому досягти 
висот на професійній ниві, від-
бутися як фахівець та керівник.

В пам’яті Б. В. Ященка й досі 
живуть незабутні студентські 
роки. Пригадує, як було йому 
страшно й сумно, коли вперше 
прийшов у групу, а там лише чет-
веро хлопців, решта — дівчата. Але 
з плином часу він зрозумів, що Бог 
покерував ним розумно, бо знав, 
де саме його знання та природний 
хист найпотрібніші.

Дуже вдячний Борис Ва си-
льович і своїм викладачам, які 
вкладали в студентів душу, не 
лише тоді, коли читали лекції, 

а й коли були добрими порадниками під час роботи на 
Бурштинській ТЕС. Курс Б. В. Ященка був першим, який 
учився за новою програмою — п’ять з половиною років. 
Запам’яталися декан факультету Б. Г. Бабак, доценти 
С. В. Дікмаров, М. С. Держко, М. І. Лукін, Я. Ю. Шац, 
асист. Г. Д. Андрієвич та ін.

Попри те, що з часу навчання Бориса Васильовича 
в Львівській політехніці минуло багато років, він по-

стійно спілкується з товаришами 
студентських років — одно-
групниками, які працюють 
у Харкові, Донецьку та Львові. 
Постійний обмін думками, досві-
дом роботи, міркуваннями щодо 
сімейних справ із В. М. Сікало та 
К. К. Скоморовським дозволяє 
усім трьом друзям впевнено 
ру хатися вперед і в робочому, 
і в особистому житті, належ-
ним чином виховувати дітей та 
онуків — майбутніх студентів 
Львівської політехніки та будів-
ничих України.

У вільний час Борис Васильович 
захоплюється автомобілями, 
плаванням, а ще любить пере-
бувати в родинному колі. Разом 
із дружиною Наталією виховав 
сина та доньку. Нині діти Бориса 
Васильовича Ященка, здобувши 
фах економіста в київських вищих 
навчальних закладах, так само, як 
і батько, працюють на розвиток 
держави.

Керівництво ПАТ «Київенерго» 
знайомить Президента НАН України, 

академіка Б. Є. Патона з музейними 
електроустановками м. Києва

Б. В. Ященко з дочкою Ольгою на виставці 
досягнень електротехнічної галузі




