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ББ
іля вер толі т но го май дан  чи ка по важ но -
го гос тя зустріча ли: го ло ва Чернівець -
кої облдержадміністрації М. Папієв,

пре зи дент НАК “Енергетична компанія Украї -
ни” П. Оме ля новсь кий, віце(пре зи дент НАК
ЕКУ С. По таш ник, го ло ва прав ління ВАТ
"Укргідро е нер го" І. Си ро та, ди рек тор філії "Ди -
рек ція з будівництва Дніст ров сь  кої ГАЕС" ВАТ
"Укр гід ро е нер го" В. Куліш, го ло ва Со ки рянсь кої
РДА В. Ко зак, Но во дніст ровсь кий міський го ло -
ва Р. Пан чи шин, ди рек тор філії “Дніст ров сь  ка
ГЕС” В. Шев чук. Міністр ог ля нув про мис ло вий
май дан чик та шах ту пер шо го і дру го го аг ре гатів
Дніст ровсь кої ГА ЕС. Про ро бо ту, стан та пер -
спек ти ви ГА ЕС під час відвідування роз повіли
ди рек тор ДГЕС В. Куліш, йо го за ступ ник з
капіталь но го бу дівництва І. Фур ман, го ло вний
інже нер А. Жук, ге не раль ний ди рек тор кон сор ці -
уму "НВО "Укргідро е нер го буд" но вої ге нпід ряд  -
ної ор ганізації Ю. Бон да рен ко, за ступ ник го ло ви
правління ВАТ "Укргідро е нер го" В. Ко жо кар.

Юрій Бой ко за -
ві тав до інже нер -
но(по бу то во го кор -
пу су, ог ля нув го ло -
вний щит уп -
равління, зді й  с нив
чер го вий за пуск ГА
№ 1 в ге не ра тор но му
ре жимі й провів ви -
роб ни чу на ра ду за
уча с тю ди рек торів
гідро с тан цій Ук -
раїни, ке рі в ників та спеціалістів ВАТ "Укргідро -
е нер го" та но водністровсь ких гідро с по руд, пред   -
став ників міс це вої вла ди та ЗМІ.

“На ше міністер ст во відповідає за енер ге тич -
ний роз ви ток Чернівець кої об ласті, і мені приєм -
но відзна чи ти, що я по ба чив сьо годні над зви чай -
но важ ли вий об'єкт чи с тої енергії, яким Ук раїна
по пра ву мо же гор ди ти ся. Сьо годні це особ ли во
ак ту аль но, то му за вер шен ню будів ництва.
Дністров сь  кої ГА ЕС дер жа ва при діля ти ме пос -
тійну і ве ли ку ува гу” — на го ло сив Юрій Ана  то -
лійо  вич.

Міністр на дав сло во го лові Чер ні вець  кої
обласної дер ж  адміністрації.

“Дністровсь ка ГА ЕС   не тільки об'єкт № 1
об ласті, а й май бутнє на шо го краю — ска зав
Ми хай ло Папієв. —  І то не про сто сло ва. Уже
на цей рік дер жа ва виділяє 400 398 тис. грн. на
будівництво ГАЕС.

Ми ра зом із керівни ком бу до ви підго ту ва ли
пе релік вирішен ня невідклад них пи тань, і про по -
ную вклю чи ти їх до про то ко лу нинішніх зборів.
Га даю, це дасть змо гу за без пе чи ти ро бо тою що -
най мен ше 2 тис. лю дей, вве с ти в ек сплу а тацію у
2012 р. дру гий, а у 2013 третій гідро а г ре га ти і зро -
би ти Дністровсь ку ГА ЕС най кра щим об'єктом у
світі,  а Но водністровськ   справжнім євро пейсь -
ким містом.”

Се мен Ізрай ле вич По таш ни к дов гий час очо -
лю вав ВАТ "Укргідро е нер го", а нині пе ре дав
керівництво цією слав ною ком панією Іго рю Си -
роті, хоч і не за ли шив ся по за улюб ле ною спра -
вою, якій при свя тив жит тя. Се ме н По таш ни к
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пре зи дент Все ук раїнської асоціації "Укргід ро  е -
нер го" відмітив, що за п'ять років зро б лено ду -
же(ду же ба га то. Досвіду вве ден ня та ких спо руд в
ко лиш нь о му Ра дянсь ко му Со юзі не бу ло. Та й це
перші зраз ки та ких аг ре гатів. Маємо чим пи ша ти -
ся. Уявіть собі од на ма ши на Дністровсь кої ГА ЕС
це — ціла Ка ховсь ка гідро е ле к т ро с танція за своєю
по тужністю. А у стра тегічно му роз вит ку гідро е -
нер ге ти ки Ук раїни пе ред ба чається под воєння ви -
робітку еле к т ро е нергії ги д ро еле к т ро с танцій Ук -
раїни. Тож на Дністровсь ку ГА ЕС по кла да ють ся
ве ликі надії і оче кається справді гар не май бутнє.

На шля хах най е фек тивнішої ор ганізації ро -
бо ти ек сплу а таційників та гідро будівників, роз -
в'я занні існу ю чих про блем в за лу ченні коштів,
виділенні зе мель них діля нок під про мис лові
об'єкти, ком плек тації ко лек ти ву ек сплу а тацій -
ників, скон цен т ру вав ува гу в до повіді ди рек тор
філії "Ди рекція з будівництва Дністровсь кої
ГАЕС" Во ло ди мир Куліш. І міністр Юрій Бой ко
по обіцяв всебічне спри ян ня їхньо му вирішен ню.

Що ж, уже но ве по коління но водністровців
повіри ло й ок ри ли лось надією на те, що на
будівель них май дан чи ках за ви рує тру до вий ритм,
а відповідно у їхніх сім'ях за па нує до ста ток і зла -
го да. Дай Бо же цим намірам здійсни ти ся.
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