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Заслужений енергетик України

Народився 22 травня 1952 р. у м. Красне Буського
району Львівської області в сім’ї службовців.Батько,
Григорій Іванович,працював начальником планово-

економічного відділу Кам’янко-Буського райвиконко-
му управління сільського господарства, а мати, Галина
Матвіївна, працювала службовцем у Кам’янко-Буському
райвиконкомі.

Після закінчення Кам’янко-Буської середньої школи
у 1969 р. Валентин Григорович вступив на теплотехнічний
факультет Львівського політехнічного інституту, який за-
кінчив у 1974 р. за спеціальністю «Автоматизація тепло-
енергетичних процесів», здобувши кваліфікацію інженера-
теплоенергетика з автоматизації.

Трудову діяльність за обраним фахом він розпочав на
посаді інженера цеху теплової автоматики у Південному
відділенні Всесоюзного державного тресту «ОРГРЕС». Тут
пройшов усі сходинки інженерних посад: інженера цеху
автоматики і вимірювань (1975 р.), старшого інженера
(з 1978 р.), бригадного інженера (з 1983 р.), старшого бри-
гадного інженера, керівника відділення АСУ ТП, керівни-
ка комплексної бригади на пусковому об’єкті, заступника
і начальника цеху, заступника головного інженера (1988 р.),
члена ради трудового колективу і члена правління акціо-
нерного товариства, голови спостережної ради АТ «Львів-
ОРГРЕС». У квітні 2002 р. на підставі рішення правління
компанії «ЛьвівОРГРЕС» В. Г. Кондратенко обраний
головою правління АТ «ЛьвівОРГРЕС».
У травні 2005 р. і в травні 2008 р. він був
знову обраний головою правління АТ.

За час трудової діяльності В. Г. Конд-
ратенко брав активну участь у пусконала-
годжувальних та експериментальних ро-
ботах на Запорізькій, Лукомльській, Ли-
товській, Молдавській ДРЕС, Київській
ТЕЦ-6, Рівненській, Запорізькій АЕС. Як
керівник комплексної бригади з пуску, на-
лагодження і випробувань технічних сис-
тем другого контуру головного енергобло-
ку 1000 МВт Запорізької АЕС за вагомий
внесок в освоєння перспективної АСУТП
у 1985 р. він був нагороджений медаллю
«За трудовое отличие».

Важлива роль Валентина Григоровича
у розробці та введенні в дослідну і про-

мислову експлуатацію підсистем АСУТП енергоблоку
330 МВт Мінської ТЕЦ-5, а також у розробку, погодження
й видання нормативного документа «Технічна експлуатація
електричних станцій та мереж. Правила» (ПТЕ). Під його
керівництвом спеціалісти підприємства виконали комп-
лекс робіт, що забезпечив підключення Бурштинської
ТЕС на паралельну роботу з країнами Центральної Європи
(«Бурштинський Острів»).

В. Г. Кондратенко — лауреат науково-технічної твор-
чості молоді, автор низки галузевих раціоналізаторських
пропозицій та винаходів, має більше 60 публікацій за ре-
зультатами виконаних робіт, нагороджений медалями
ВДНГ СРСР, почесними грамотами міністерства й об’єд-
нання ОРГРЕС.

Валентин Григорович — академік Інженерної академії
України, член координаційно-експертної ради з АСУТП
НАЕК «Енергоатом». У 2004 р. нагороджений нагрудним зна-
ком НЕК «Укренерго» «За заслуги», в 2006 р. удостоєний по-
чесного звання «Відмінник енергетики України», а в 2009 р.
йому присвоєно звання «Заслужений енергетик України».

Розроблена під керівництвом В. Г. Кондратенка кон-
цепція розвитку підприємства на найближчу перспективу
дала можливість зберегти кадрове ядро досвідчених пра-
цівників, а також зберегти актуальні для галузі напрямки
діяльності й на вимогу часу розвинути нові: розробка, про-
ектування, постачання, монтаж, налагодження, гарантійні

випробування і сервісне обслуговування.
За значний внесок у забезпечення роз-

витку енергетики України в 2004 р. трудо-
вий колектив АТ «ЛьвівОРГРЕС» наго-
роджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України із врученням пам’ят-
ного знака.

Із 277 інженерно-технічних праців-
ників підприємства з вищою освітою
Львівську політехніку закінчили 187,
з них 13 — керівництво АТ, начальники
цехів та відділів. Підприємство попов-
нюється молодою генерацією — переваж-
но випускниками Львівської політехніки.

Разом із дружиною Ольгою Львівною
(також випускницею Львівської політех-
ніки) Валентин Григорович виховав сина
Ростислава.Дружна родина 


