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17
червня 2013 року виповнилось 60 років від дня народження Юрія

Миколайовича Бондаренка, відомого енергетика, генерального директора
Консорціуму "Науково*виробничого об'єднання "Укргідроенергобуд".

Ю.М. Бондаренко народився в м. Ворошиловград (нині м. Луганськ, Україна). Його
трудова діяльність розпочалася з 17 років електромонтером на Ворошиловградському маши -
но будівному заводі. Після закінчення в 1977 році Київського Політехнічного інституту по
спе ціальності "Техніка високих напруг" вся діяльність Юрія Миколайовича пов'язана з
енергетикою.

З 1977 по 2005 р. — інженер,  заступник начальника служби релейного захисту та
автоматики Київського правобережного підприємства електричних мереж ВЕО
"Київенерго", головний спеціаліст технічного управління Міненерго України, генеральний
директор Української енергетичної науково*промислової асоціації.

З 2005 р. — по цей час  Бондаренко Ю.М. — генеральний директор Консорціуму
"Науково*виробничого об'єднання "Укргідроенергобуд", генеральний директор ТОВ
"Науково*технічна компанія "Енпаселектро".

За період своєї діяльності  Ю.М. Бондаренко, як інженер  і керівник, займався та
займається впровадженням систем електричного захисту і автоматики в
електроенергетичній системі України, наукових розробок, ефективних технологій і
електротехнічного обладнання.

За роботу, що виділена в проект "Розробка та впровадження наукоємних технологій та
практичних методів реконструкції гідроелектростанцій України для підвищення їх
технологічної безпеки і енергоефективності в об'єднаній енергосистемі", разом з колегами
гідроенергетиками Бондаренко Ю.М. був удостоєний Державної премії України в галузі
науки і техніки за 2005 р.

Бондаренко Ю.М. являється академіком Академії технологічних наук України, першим
віце*президентом Всеукраїнської громадської організації "СІГРЕ*Україна", членом аме ри -
кан сь кого інституту інженерів*електротехніків і електронщиків і членом Адмі ні стра тивної
Між на родної Ради по великим електроенергетичним системам (СІГРЕ).

Ю.М. Бондаренко нагороджений знаком "Відмінник енергетики України"; в 2008 році
йому було присвоєне звання "Заслужений енергетик України".

Друзі та колеги ювіляра сердечно поздоровляють Юрія Миколайовича  з 60Eріччям
і бажають йому міцного здоров'я, довголіття та великих успіхів у праці!


