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Народився 9 листопада 1951 р. у смт Антоніни Кра-
силівського району Хмельницької області в сім’ї
Леоніда Павловича та Марфи Андріївни Шпаків.

У 1974 р. закінчив Львівський політехнічний інститут
за фахом «інженер-електрик» та розпочав свою трудову
діяльність у системі енергетики.

За направленням вузу працював інженером електро-
відділу проектної частини Всесоюзного науково-дослідно-
го інституту склопластиків та волокон у м. Сєверодонецьк
Луганської області.

Вже у грудні 1974 р. О. Л. Шпак повернувся на рідну
Хмельниччину і обійняв посаду майстра з контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики підприємства
«Хмельницьктепломережа», згодом — головного енерге-
тика обласного об’єднання «Хмельницькводоканал»,
головного енергетика, заступника головного інженера,
заступника генерального директора з капітального будів-
ництва науково-виробничого об’єднання «Катіон» Мін-
електронпрому СРСР.

Упродовж 1995–1998 рр. Олександр Леонідович пра-
цював заступником директора з капітального будівницт-
ва ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», а з 1998 р. очолює цю
компанію. За період керівництва О. Л. Шпака ВАТ ЕК
«Хмельницькобленерго» стала однією з найкращих
енергокомпаній України, про що свідчать результати її
діяльності та досягнення у сфері передачі та постачання
електричної енергії. Обрана генеральним директором

стратегія, в основу якої покладено гасло «Споживач —
найвища цінність Компанії», та підтримка колективом
компанії політики, спрямованої на повне задоволення
потреб споживачів, дає вагомі результати: рівень оплати
за електричну енергію та рівень розрахунків з Оптовим
ринком електроенергії (ОРЕ) за куповану електроенергію
становлять більше, ніж 100%. Компанія розширює мере-
жу сервісних центрів та пунктів європейського рівня
в усіх районах області з комфортними умовами як для
споживачів, так і для працівників, створює атмосферу
взаєморозуміння, все більше наближаючись до спожи-
вачів. Завдяки ініціативі Олександра Леонідовича система
управління компанією сертифікована стосовно основних
видів діяльності на відповідність міжнародним стандар-
там ISO 9001-2008. ВАТ «Хмельницькобленерго», першій
серед підприємств енергетичної галузі та Хмельницької
області, за критеріями оцінки системи управління якістю
було присвоєно звання лауреата Національного конкурсу
якості та визнано її відповідність рівню «Визнання дос-
коналості в Європі» і чотири зірки і вручено сертифікат
відповідності системи менеджменту Компанії  принципам
EFQM — Європейської моделі ділової досконалості.

Багато часу віддає Олександр Леонідович і громадській
роботі. Він — голова Хмельницького обласного правління
Науково-технічної спілки енергетиків та електротехників
України, член Української спілки підприємців і промис-
ловців, правління Хмельницького обласного фонду

соціального страхування. О. Л. Шпак — актив-
ний учасник підготовки та проведення міжна-
родних, всеукраїнських та обласних виставок-
конференцій. Він проводить прес-конференції
та зустрічі із представниками засобів масової
інформації за різними тематиками,бере участь
у заходах, присвячених знаменним подіям
країни, області, міста Хмельницького тощо.

Олександр Шпак підтримує талановитих
митців, обдаровану молодь. Доброю тради-
цією компанії стала організація художніх
виставок у Сервісному центрі.

Олександр Леонідович вважає, що Львівська
політехніка зіграла вирішальну роль у форму-
ванні його як фахівця та особистості, дала йому
ґрунтовні знання. Завдяки рідному вузу
О. Л. Шпак став успішним топ-менеджеромПід час проведення відеоконференц-зв’язку
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енергокомпанії «Хмельницькобленерго», що посідає про-
відне місце в енергетичній галузі народно-господарського
комплексу країни.

Олександр Леонідович за свій довгий трудовий
шлях, високий професіоналізм отримав низку відзнак,
зокрема орден «За заслуги» ІІІ ст., орден «Зірка еконо-
міки» ІІІ ст., Почесну грамоту Кабінету Міністрів
України, звання «Заслужений енергетик України» та
«Заслужений енергетик СНД», диплом Кабінету Мініст-
рів України та Всеукраїнську премію «Народна шана»,
почесну орденську відзнаку «Суспільне визнання»
Міжнародної організації «Фонд суспільного визнання»,
ордени: Нестора Літописця за внесок у будівництво
християнських храмів, Миколи Чудотворця «За при-
множення добра на землі», Святого Володимира за
благодійницьку діяльність та ін. О. Л. Шпак — лауреат
академічного рейтингу «Золота фортуна» в номінації
«Кращий керівник» із врученням ордена «За трудові
досягнення», кращий платник податку Хмельницької
області з присвоєнням звання «Людина року» —
2002–2009 рр. Упродовж 2005–2009 рр. його визнавали
кращим менеджером України у незалежному рейтингу
«ТОП-100».

Вільний час Олександр Леонідович присвячує
своєму захопленню ще з дитинства — музиці та
живопису.

Надійним тилом і талісманом О. Л. Шпака у добрих
справах є його родина — чарівна дружина, п’ятеро дітей
та онук, для яких він є гідним прикладом.

По багатьох роках, що минули з моменту закінчення
інституту Олександр Леонідович продовжує підтри-
мувати стосунки зі своїми однокурсниками, бере участь
у традиційних зустрічах випускників Львівської полі-
техніки.

Випускники енергетичного факультету 1974 року 
Абачкін Олександр, м. Львів
Бойко Анатолій Валентинович, м. Нетішин
Бойко Ірина Анатоліївна, м. Нетішин
Бондаренко Анатолій Іванович, м. Львів
Вакалюк Василь Михайлович, м. Луцьк
Варецький Юрій Омелянович, м. Львів
Василевська Валентина Юріївна, м. Львів
Вовчко Василь Миколайович, м. Надвірна
Гордич Григорій Дмитрович, м. Рівне
Гринь Олег Михайлович, м. Львів
Данищук Василь, м. Луцьк
Дячук Леонід Іванович, м. Львів 
Житник (Тракович) Валерія, м. Львів
Закружний Віктор, м. Мукачево
Казючиц (Серветник) Ніла, м. Львів
Карвін Микола, м. Луцьк
Козовий Богдан Федорович, м. Львів
Колісник Олег, м. Львів
Комов Ігор Костянтинович, м. Чернівці
Кутний Ігор, м. Львів
Мацюра Іван Григорович, м. Новояворівська
Петрів (Лавренюк) Світлана, м. Львів
Пудіков Сергій, м. Львів
Скриль Людмила Анатоліївна, м. Львів
Стрельбицька Людмила, м. Львів
Тасюк Степан, м. Хмельницький
Туманний Володимир, м. Львів
Шелудько (Чигріна) Наталія, м. Бремен (ФРН) 
Шелудько Анатолій, м. Бремен (ФРН)
Шмигельський Маркіян Романович, м. Золочів
Шпак Олександр Леонідович, м. Хмельницький
Щур Ярослав, м. Львів
Юдин Олександр Миколайович, м. Львів


