75 років від дня народження виповнилось в липні цього року
Буцьо Зіновію Юрїєвичу.
БУЦЬО

Зиновій Юрійович

Дата і місце народження

18 липня 1939 р.
с.Бонарівка Ряшівського р-ну , Краківської області, Польща

Освіта

вища технічна:факультет електрифікації Львівського
сільськогосподарського інституту (1956- 1961р.р.),
інженер-електрик

Досвід роботи

1961 – 1962 - електромонтер. Інженер Калуського РЕМ ІваноФранківського енергоуправління с/г.
1962 – 1964 - старший інженер,начальник виробничо-технічного
Івано-Франківського енергоуправління с/г
Міністерства енергетики України
1964 – 1968 - головний інженер Галицьких РЕМ
1968 – 1970 - головний інженер Івано-Франківського
енергоуправління с/г Міністерства енергетики
України
1970 – 1972 - керуючий Івано-Франківським енергоуправлінням с/г
Міністерства енергетики України
1972 – 1989 - директор Івано-Франківського обласного
підприємства електромереж Міненерго України
1989 – 1993 - генеральний директор Виробничого енергетичного
об’єднання « Львівенерго»
1993 – 1995 - заступник Міністра енергетики України
1995 – 1999 - Голова Національної комісії регулювання
електроенергетики (НКРЕ ) України
1999 - 2000 - головний консультант Комітету з питань паливноенергетичного комплексу Верховної Ради України
2000 - 2001 - радник Прем’єр-міністра України
2001 - 2002 - радник Першого віце-прем’єр-міністра України
2001 - 2003 - Голова спостережної Ради ВАТ “Західенерго”
з 2003 - до цього часу - начальник відділу з питань взаємодії з
органами державної влади та ЗМІ НЕК“Укренерго”

Додаткові відомості

з 1997 р -

Відзнаки

член Президії Науково-технічної спілки енергетиків
та електротехніків Українпи
2005 – 2006 - член робочої групи Мінпаливенерго та НАН України
з доопрацювання « Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року»
з 2007 р член Координаційної групиз організації моніторингу
світових напрямків розвитку енергетичної галузі
з 2007 р член робочої групи Мінпаливенерго України з
підготовки концепції розвитку нетрадиційних та
поновлювальних джерел енергії
з 2007 р
- член Громадської ради Мінпаливенерго
з 2008 р.
- Голова наглядової Ради , член Ради Вінницяобленерго
1970 р.
1974 р.
1986 р.
1997 р.
1998 р.
1999 р.

- медаль " За Трудову доблесть"
– орден " Знак пошани"
– орден Дружби народів
– звання " Заслужений енергетик України"
– державний службовець 1-го рангу
– лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

