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Народився 23 січня 1963 р. у с. Добротвір Кам’янка-
Бузького району Львівської області. Його батько,
Йосип Петрович,був слюсарем із ремонту турбінно-

го обладнання на підприємстві «Галременерго», за сумлінну
працю нагороджений орденом Трудового Червоного Прапо-
ра та званням «Відмінник енергетики СРСР». Мати, Надія
Петрівна, працювала у відділі робітничого постачання Доб-
ротвірської ТЕС. Тому розуміння роботи на теплоелектро-
станції заклалося у Петра Омеляновського з ранніх років.

Захоплення географією та подорожами привело випуск-
ника середньої школи до вступу у 1980 р. на геодезичний
факультет Львівського політехнічного інституту. На-
вчатися було цікаво, культурна програма у Львові для
студентства була завжди різноманітною, тому кожен, хто
наполегливо навчався у Львівській політехніці, відчував
потужне піднесення.

Петро Омеляновський вдячний тим викладачам, які
відіграли визначальну роль у професійному становленні
майбутніх фахівців та у виборі того життєвого шляху, на
початку якого стояв рідний виш. Передусім щирих слів по-
дяки заслуговують декан геодезичного факультету тих років
М. І. Кравцов та його заступник П. М. Зозуляк, викладачі
М. І. Гудз, Ф. Д. Заблоцький, Я. М. Костецька, П. І. Коваль,
Ю. П. Дейнека, які доволі вправно, системно й відповідаль-
но навчали студентів основ технічних і гуманітарних наук.
Петро Йосипович і сьогодні підтримує зв’язок із рідним
університетом — він є головою ДЕК на кафедрі «Тепло-
техніка і теплові електричні станції».

Після закінчення навчання із жовтня 1985 р. працював
на Добротвірській ТЕС на посадах інженера,старшого інже-
нера відділу капітального будівництва, старшого інженера
з комплектації обладнання і матеріалів, начальника відділу
обладнання, заступника директора з капітального будів-
ництва. Протягом 1998–2000 рр. П. Й. Омеляновський був
директором ВАТ «Добротвірська ТЕС-2».

У 1993 р. заочно закінчив Харківський інженерно-
педагогічний інститут і отримав кваліфікацію інженера-
теплоенергетика, а в 1999 р. — магістратуру Міжрегіональ-
ної академії управління персоналом за фахом «Економіка
та управління бізнесом».

У жовтні 2000 р. Петро Йосипович був призначений
головою правління ВАТ «Західенерго», а за чотири роки —
начальником Управління оперативної діяльності станцій
департаменту з виробництва Національної акціонерної
компанії «Енергетична Компанія України». Упродовж 2005–
2006 рр.працював першим віце-президентом та президентом
НАК «Енергетична Компанія України».

31 липня 2002 р. Бурштинська ТЕС, одна із трьох тепло-
вих електростанцій, що входять до складу ВАТ, працює
окремо від об’єднаної енергосистеми України під контролем
UСТЕ — європейського координатора передачі електро-
енергії, забезпечуючи енергопостачання трьох областей
Західної України, а також виробляє електроенергію на
експорт. Лінії електропередач з’єднують ВАТ «Західенерго»
з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Польщею.
Модернізується обладнання Добротвірської ТЕС — електро-
станції з 50-річною традицією виробництва електроенергії,
стабільно працює Ладижинська ТЕС.

Указом Президента України за вагомі досягнення у ре-
формуванні національної економіки, розвитку вітчизняної
промисловості, підприємництва та ринкової інфраструк-
тури Петру Омеляновському у 2005 р. присвоєно звання
«Заслужений енергетик України». Сьогодні Петро Йосипо-
вич — генеральний директор ВАТ «Західенерго». За обсяга-
ми виробництва електроенергії воно займає провідне місце
серед теплових енергогенерувальних компаній України.

Петро Йосипович має щасливу родину: дружина Любов
Омеляновська та донька Галина завжди в усьому його під-
тримують і допомагають долати усі життєві труднощі.
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