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85-річний ювілей Поташника Семена Ізрайлевича 
 
 

25 травня 1930 року виповнюється 85 років з дня народження 
віце-президента НАК «Енергетична компанія України», Героя Украї-
ни, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки 
1972, 2005 рр. Поташника Семена Ізрайлевича. 

Свою трудову біографію він розпочав у 1952 році після закін-
чення електротехнічного факультету Київського політехнічного ін-
ституту: працював інженером, старшим інженером, начальником змі-
ни Усть-Камено-гірської гідроелектростанції. 

З 1956 року, вже понад п’ятдесят років, його наукова, виробнича 
та громадська діяльність пов’язана з гідроенергетичною галуззю. 

Гідроенергетика має дуже важливе значення для стабільного 
функціонування українського енергетичного сектора, бо лише ГЕС та 
ГАЕС забезпечують покриття пікових навантажень і автоматичне ре-
гулювання частоти та потужності Об’єднаної енергосистеми України. 

У 1994 році були створені державна компанія «Дніпрогідроене-
рго», до складу якої ввійшли всі ГЕС Дніпровського каскаду, та Дер-

жавна компанія «Дністрогідроенерго» (Дністровська ГЕС). У 1995 році Головою правління – Генера-
льним директором ДАГК «Дніпрогідроенерго» − було призначено С.І.Поташника. 

2004 року створено ВАТ «Укргідроенерго», до складу якого ввійшли всі ГЕС Дніпра та Дністра, а 
в 2009 р. і Дністровська ГАЕС. Завдяки ініціативі та особистому керівництву Голови правління ВАТ 
«Укргідроенерго» С.І.Поташника в 1997 році розпочато комплексну реконструкцію Канівської ГЕС.  

Під час керівництва енергетичною компанією та за безпосередньої участі Семена Ізрайлевича в 
2002 році завершено 1-й етап реконструкції Дніпровського каскаду ГЕС, а з 2006 р. триває реалізація 
другого етапу реконструкції, яка проводилася безпосередньо на діючих ГЕС. У цей період було укладе-
но десять міжнародних контрактів з провідними фірмами Alstom, ABB,Alpha, HAIF EAEY TRENCH, 
TELEMAC. 

Значний вклад Поташник С.І вніс у розбудову і введення в експлуатацію Дністровської ГАЕС. Він 
керував безпосередньо всіма роботами по будівництву і монтажу ГАЕС, першого гідроагрегату (найпо-
тужнішого в Європі – 324 МВт) та впровадженню триагрегатного наукового комплексу ГАЕС у 2015 р. 

Семен Ізрайлевич – це людина завтяжної праці, людина, яка самовіддана своїй професії, людина, 
під керівництвом якої ВАТ «Укргідроенерго» увійшло до переліку найуспішніших компаній України. 

Останнім часом важливу увагу разом з фахівцями ІЕД НАН України Поташник С.І. приділяє 
науковому супроводу доведення характеристик надійності енергоблоків Дністровської ГАЕС до сві-
тових показників. За його участі проведено комплексні дослідження та запропоновано і впроваджено 
низку технічних рішень щодо забезпечення проектних показників по температурі і вібрації вузлів гі-
дрогенераторів-двигунів Дністровської ГАЕС, що дозволило прискорити виготовлення та введення в 
експлуатацію перших 7 енергоблоків найпотужнішої в Європі і світі ГАЕС та вирішувати низку нага-
льних проблем Енергосистеми України. 

Професійні досягнення С.І.Поташника здобули високу оцінку в Україні. 
1972 року Поташник С.І. стає лауреатом Державної премії України за впровадження в дію гори-

зонтальних капсульних гідроагрегатів Київської ГЕС, а у 1984 р. – лауреатом премії ім. академіка 
Б.Є.Веденєєва за введення в дію Київської ГАЕС. Він одним із перших енергетиків України отримав 
звання Героя України. 

Семен Ізрайлевич Поташник має більше 70 наукових праць, в тому числі 5 монографій. 
Енциклопедичні знання, інтелігентність, ерудиція, доброзичливе та поважливе ставлення Семе-

на Ізрайлевича до людей здобули прихильність, повагу та любов всіх, хто протягом багатьох років 
працював разом з ним. 
 

Колектив ІЕД НАН України, редакція журналу «Технічна електродинаміка» щиро  
вітають Семена Ізрайлевича з ювілеєм, бажають доброго здоров’я, благополуччя, до-

статку, тепла, миру та затишку. 


