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100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО
ДІЯЧА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПОБІГАЙЛА
КОСТЯНТИНА МИХАЙЛОВИЧА
Запитання до редакції :
 Розкажіть ,будьласка, хто був першим міністром енерге
тики України ?
З повагою, ваш постійний читач Ігор Каблак
Від редакції:

Міністерство енергетики України було створене у 1962
році.
Першим міністром було призначено К. М. Побігайла ,
який перебував на цій посаді з 1962 до 1971 року.
На прохання читачів , ми публікуємо біографію Констян
тина Михайловича Побігайла, 100 років від дня народження
якого в січні цього року святкувала енергетична громадкість.

Побігайло Костянтин Михайлович на
родився З січня 1907 року в місті Вов
чанськ Харківської області.
Здобув вищу освіту в 1930 році, закін
чивши Київський політехнічний інститут,
та був направлений в місто Крама
торськ, де до 1938 року працював за
ступником начальника електростанції.
З 1938 по 1941 роки працював у рай
онному управлінні “Доненерго” на поса
ді диспетчера, а потім заступника го
ловного інженера Зуївської ДРЕС.
У 19411949 р.р. працював головним
інженером Орської ТЕЦ Чкаловської об
ласті.
З 1949 року повертається в місто Гор
лівка, де впродовж 10 років займає по
саду головного інженера районного
енергетичного управління “Донбасенер
го”, потім керуючого РЕУ “Донбасенер
го”.
У період перебування К.М.Побігайла
на керівних посадах в “Донбасенерго”
здійснювався бурхливий розвиток енер
гетики Донецького регіону. Швидкими
темпами будувалися електростанції, на
яких встановлювалися потужні турбоге
нератори: МиронІвська, Ворошиловог
радська, Старобешівська, Слав`янська
ДРЕС. На них працювали агрегати по
тужністю 200, 300 та 800 тис. кВт. За ці
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роки потужність електростанцій “Донба
сенерго” зросла більш ніж в 4 рази по
рівняно з довоєнним періодом і досягла
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у 1962 році 4,7 млн. кВт.
У цей час здійснюється будівництво
найбільшої лінії постійного струму Вол
гоградДонбас напругою 800 кВ.
У 1962 році створюється Міністерство
енергетики УРСР і першим міністром
призначається Побігайло К.М.
Набутий досвід в “Донбасенерго” мі
ністр втілює в інших енергосистемах
України. Будуються нові потужні елект
ростанції Бурштинська, Зміївська, Кри
ворізька, Трипільська, Ладижинська та
інші. Додаткові потужності вводяться на
Ворошиловградській, Придніпровській,
Старобешівській ДРЕС. Зводяться гід
роелектростанції Дніпровського каска
ду, розбудовується системоутворююча
електромережа 330 кВ, яка забезпечує
включення на паралельну роботу окре
мих енергосистем, та створена об’єдна
на енергосистема України, що була
включена на паралельну роботу з Єди
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ною енергетичною системою СРСР.
З 1962 року здійснювались поставки
електроенергії до країн  членів Ради
Економічної Взаємодопомоги.
Поряд з виробничою діяльністю Побі
гайло К.М. приймав активну участь в
громадській діяльності, був депутатом
районних, міських та областних Рад де
путатів та депутатом Верховної Ради
УРСР.
Йому присвоєно почесне звання за
служеного енергети ка УРСР, він відзна
чений високими урядовими нагородами
 2 орденами Леніна, орденами Жовтне
вої Революції, Трудового Червоного
Прапора та іншими нагородами.
На посаді міністра Побігайло К.М. пе
ребував до останніх днів життя.
Завдяки своїй самовідданій праці та
таланту організатора Костянтин Михай
лович став гордістю та легендою енер
гетики України.

29

