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Василь Ковач — успішна людина зі звичайною, на 
перший погляд, біографією. Навчався, одружив-
ся, все життя присвятив роботі в енергетичній 

галузі, досягнув успіхів у цій царині. Незвичним є інше. 
Народився Василь Ілліч у простій селянській родині й до-
бивався всього сам, без підтримки сильних світу цього. 
Він чесно й самостійно пройшов усі сходинки кар’єрної 
драбини, від електромонтера четвертого розряду до ке-
рівника потужного підприємства.

Народився В. І. Ковач 10 червня 1956 р. у с. Пацканьо-
во Ужгородського району Закарпатської області. Трудову 
діяльність розпочав після закінчення Свалявського по-
літехнікуму — з лютого 1975 р. працював електромон-
тером у радгоспі «Червона зірка» (с. Кибляри, Ужгород-
ський р-н, Закарпатська обл.). Згодом була служба в армії. 
А в 1986 р. Василь Ілліч закінчив Львівський політехніч-
ний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеха-
ніка» та здобув фах інженера-електрика.

Усе своє свідоме життя Василь Ковач присвятив 
енергетичній галузі. З червня 1977 до грудня 2012 р. 
працював у системі енергетики Закарпаття: в Закар-
патському обласному підприємстві електромереж, пе-
рейменованому згодом на Державну акціонерну енер-
гопостачальну компанію «Закарпаттяобленерго», 
потім — на ВАТ «Енергопостачальна компанія «Закар-
паттяобленерго», а відтак і на ПАТ «Закарпаттяобле-
нерго». Працюючи на цьому підприємстві, Василь Ілліч 
пройшов шлях від електромонтера до генерального ди-
ректора. А впродовж 14 років — із 1998 до 2012 р., очо-
лював товариство.

У 1998 р. призначення на посаду директора «Закар-
паттяобленерго» навряд чи хтось сприймав як нагоро-
ду, адже тогорічна повінь ущент зруйнувала регіональну 
систему енергопостачання. Василя Ілліча Ковача при-
значили на цю посаду, бо бачили в ньому ефективного 
антикризового менеджера. А криза тоді була надважка! 
Затримка із виплатою зарплат у середньому становила 
вісім місяців, люди не мали за що купити їжу, а працю-
вати необхідно було в авральному режимі, віддаватися 
роботі на повну силу. Спонукати колектив до титанічної 
праці з відновлення енергопостачання регіону Василь 
Ілліч міг тільки власним прикладом. І він днював і но-
чував на об’єктах, забуваючи про вихідні, свята та від-

починок. Так само наполегливо й самовіддано працю-
вав під його керівництвом майже тритисячний колектив 
фахівців, покликаний забезпечити відновлення, а відтак 
і  надійну та безперебійну роботу енергетичної системи 
Закарпаття.

Василь Ковач зумів перетворити «Закарпаттяобле-
нерго» з підприємства із мільйонними збитками на 
успішне та процвітаюче, а його працівникам забезпечи-
ти достойну заробітну платню та гідні умови праці. Саме 
в період, коли Василь Ілліч очолював підприємство, За-
карпатська область була включена в паралельну роботу 
з енергообладнанням Centrel/Ucte з поновленням елек-
тричної мережі на міждержавних лінях Острова Бурш-
тинської ТЕС. Тобто з початку ХХІ ст. енергосистема 
Закарпаття працює в європейській, а не українській сис-
темі енергетики.

В. І. Ковач — не тільки успішний керівник та управ-
лінець, а й активний громадський діяч. Громадську ро-
боту він розпочав у 80-х рр., коли очолив профспілкову 
організацію на «Закарпаттяобленерго». Тоді вирішував 
багато проблем працівників: щодо умов праці, гаран-
тованого відпочинку, оздоровлення, побутових питань, 
зокрема питань надання житла. Василь Ілліч уже тоді 
знав, що люди покладають на нього надії, бачать, що він 
може та прагне допомогти. Така довіра накладала вели-
ку відповідальність, вимагала активних дій. Тому рішен-
ня  балотуватися до обласної ради, а це було на початку 
2000-х, виникло якось саме собою. Ставши депутатом, 
Василь Ковач переконався, що, як представник обласної 
законодавчої влади, може зробити набагато більше, зо-
крема для підприємства, рідного села, громад Ужгород-
щини, Закарпаття. Допомагало й те, що завжди мав під-
тримку родини, друзів. Усе це дозволило йому бути тричі 
переобраним до Закарпатської обласної ради, а згодом 
і перемогти на парламентських виборах 2012 р.

За багаторічну плідну працю в енергетичній царині Ва-
силь Ілліч Ковач нагороджений орденом «За заслуги» III сту-
пеня. Має звання заслуженого енергетика України та СНД.

Щасливо склалося й особисте життя Василя Ілліча. 
Разом із коханою дружиною Яриною виховав двох пре-
красних дітей — сина Сергія та доньку Іванну. А зараз 
бабусю та дідуся радують уже четверо онуків: Зденка, 
Сергійко, Іллюша та Назарчик.
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