
ПАТ «Вінницяобленерго»: 
велика модернізація
Раніше структурні підрозділи «Вінницяобленерго» використовували десятки різних програмних продуктів. Такий підхід не дозволяв здійснювати централізоване 
планування ресурсів, регулярний оперативний контроль фінансово-економічного стану в межах усієї компанії та рухатися вперед.
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Менеджмент компанії обрав цифрову платформу SAP ERP через широкі можливості консолідації всіх
бізнес-процесів у підрозділах і головному офісі в єдиному середовищі, програмна архітектура якого
відповідає найкращим світовим практикам ведення енергетичного бізнесу. Також велику роль 
відіграла можливість отримувати актуальні дані про фінанси, технічний стан обладнання, закупівлі та 
проекти в реальному часі.

«Завдяки SAP ERP ми змогли значно
пришвидшити прийняття рішень. SAP 
ERP дозволяє планувати ресурси та 
розраховувати все до дрібниць, 
формуючи єдиний інформаційний
простір».
Андрій Поліщук, генеральний директор ПАТ «Вінницяобленерго»

770 000
побутових споживачів
електроенергії

29
територіальних філіалів

20 000
корпоративних клієнтів
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Пришвидшення роботи та забезпечення 
високої якості енергопостачання

Після впровадження системи SAP ERP компанія ПАТ «Вінницяобленерго» істотно спростила і 
пришвидшила роботу в кожному з 29 філіалів. Це дозволило направити вивільнені ресурси на 
підтримку споживачів і забезпечення високої якості енергопостачання. Акціонери, у свою чергу, 
отримують прозору фінансову інформацію, яка відповідає європейським стандартам звітності. 
Якщо раніше звітність велася вручну й окремо по кожному підрозділу, на збирання і звіряння 
даних ішло в середньому 7 робочих днів, то сьогодні звіти можна сформувати оперативно, адже 
всі актуальні дані є доступними в режимі реального часу.

Результати впровадження для ПАТ «Вінницяобленерго»
• Запроваджено єдину електронну систему, де зберігається вся інформація про стан 

обладнання. На основі даних плануються і проводяться профілактичні огляди та ремонти, 
закупівлі нової техніки і послуг. Можна простежити історію експлуатації кожної одиниці
обладнання, а отже, вчасно передбачити та усунути поломку.

• Зменшено потреби в залученні банківських кредитів завдяки централізованому контролю 
ефективності та прозорості внутрішніх закупівель.

• Налаштовано зручні інструменти впровадження та аналітики даних для покращення
взаємовідносин із споживачами.

• Введено в дію добовий реєстр, який дозволяє контролювати не тільки поточні платежі, але й 
загальну ситуацію щодо бюджету і виконання угод.

«Впровадження SAP ERP підвищило 
якість прийняття рішень та 
ефективність».
Юрій Томашевський, IT-директор ПАТ «Вінницяобленерго»

Партнер із впровадження

Впровадження SAP ERP 
оптимізувало процеси:
• управління складськими 

запасами;
• управління 

взаємовідносинами з 
клієнтами;

• процеси фінансового 
планування;

• управління ремонтами.
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