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Історія країни – невичерпне багатство нації і вмістилище народної мудрості. Історія АК
«Харківобленерго» – це досягнення та успіхи підприємства. Вона містить численні приклади
самовідданої праці наших попередників та наставників, багато яких є випускниками
Харківського політехнічного інституту, особливо кафедри «Передача електричної енергії».
За період існування енергетичного підприємства Харківщини було зроблено чимало гарних
справ: будувалися електричні станції, мережі та підстанції, впроваджувались нові пристрої
та технології.
Навіть у наш, досить непростий для вітчизняної електроенергетики час, життя обласної
енергокомпанії багате на пам’ятні і визначні події та імена.
Помітний вклад в історію АК «Харківобленерго» роблять такі випускники
електроенергетичного факультету Харківського політехнічного інституту: В.І. Конкін –
начальник групи підстанцій Харківського високовольтного району електромереж; В.І. Дубок –
начальник Валківського району електромереж; І.Б. Тарусін – заступник начальника
Управління капітального будівництва; П.О. Хабаров – начальник служби перспективного
розвитку; О.І. Ганус – перший заступник Голови Правління – технічний директор; В.І. Жданов
– заступник технічного директора – директор Харківських міських електромереж; В.А.
Парієнко – заступник Голови Правління – директор «Харківенергозбуту»; С.Б. Гнатушко –
перший заступник технічного директора; М.В. Різниченко – головний інженер Харківських
міських електромереж; В.М. Косарєв – головний інженер Харківських високовольтних
електромереж; Р.І. Скубак – начальник Східного районного відділення енергозбуту; А.П.
Атасов – начальник Харківського високовольтного району електромереж; М.В. Кисельов –
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інженер I категорії Служби охорони праці; А.О. Бикова – заступник начальника Куп’янської
оперативно-диспетчерської служби; В.В. Холодний – заступник начальника Служби
контролю та обліку електроенергії «Харківенергозбуту».
Однак історія енергетики Харківщини складається не тільки ними, а й тим багатотисячним
дружним та завзятим колективом, ім’я якого звучить гордо – енергетики Харківщини, а серед
них дуже багато випускників кафедр «Передача електричної енергії» та «Електричні станції»
електроенергетичного факультету.
Час не стоїть на місці. Новітня історія АК «Харківобленерго» щодня поповнюється новими
подіями, новими іменами, і в першу чергу, іменами молодих людей з дипломами
електроенергетичного факультету Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», які є гідними послідовниками кращих енергетиків України.
У зв’язку з 75-річчям кафедр Alma mater щиро вітаю всіх студентів, викладачів,
співробітників кафедр-ювілярів, а також їх випускників зі знаменною річницею та бажаю
досягти значних успіхів задля розвитку електроенергетичної галузі нашої рідної України.
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