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Магда
Іван Іванович
Випускник електроенергетичного факультету (1958)
Радник виконавчого директора ДП «Регіональні електричні мережі».
Почесний енергетик України, Казахстану та СНД.
Народний депутат України II скликання

Mahda
Ivan Ivanovych
A graduate of Electric Power Engineering Faculty (1958)
Advisor of the Executive Director of SE «Regional Electric Networks».
Honored Power Engineer of Ukraine, Kazakhstan and the CIS.
People’s Deputy of Ukraine of II convocation

Н

ародився 27 листопада 1934 р. у с. Білики на Полтавщині. У 1958 р. закінчив Харківський політехнічний інститут і здобув кваліфікацію інженера-електрика. Після завершення навчання працював інженером,
старшим інженером електричного цеху на Придніпровській
ТЕС, а потім — головним інженером електромонтажної дільниці на Криворізькій ТЕС.
З пуском Криворізької ТЕС обіймав посади заступника
начальника та начальника електричного цеху. В 1974 р. був
призначений директором цієї електростанції. Завдяки плідній
роботі Івана Івановича станція досягла потужності 3000 МВт
і стала на той час найпотужнішою електростанцією в Європі.
Досвід, знання справи стали підставою для призначення І. І. Магди в 1977 р. генеральним директором ВЕО
«Дніпроенерго» у м. Запоріжжі. Під його керівництвом були
побудовані енергоблоки потужністю 800 кВт на Запорізькій ТЕС, перший енергоблок в один млн кВт на Запорізькій АЕС, набувала розвитку сільська енергетика Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
У 1986 р. Іван Іванович був призначений на посаду
заступника міністра енергетики УРСР. Був направлений на
ліквідацію аварії на ЧАЕС, де впродовж майже двох років
керував будівництвом електричних мереж. Також уряд тричі
направляв його в Афганістан для ліквідації наслідків бойових дій, а в грудні 1988 р. — у Вірменію для усунення наслідків землетрусу.
Іван Іванович неодноразово обирався депутатом обласних, районних і міських рад народних депутатів. На виборах
до Верховної Ради України у 1994 р. він одержав перемогу
в першому турі голосування. У 1994–1998 рр. — член Комітету з фінансової та банківської діяльності. Безпосередньо
брав участь у прийнятті Конституції України, Закону «Про
електроенергетику».
З 1998 р. працює на підприємствах Міністерства палива
та енергетики України. На громадських засадах виконує
обов’язки заступника голови Ради старійших енергетиків
України.
І. І. Магда — автор чотирьох книг, понад 80 статей, 24 винаходів. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої Революції,
Трудового Червоного Прапора, Дружби, «За заслуги» III ступеня та трьома медалями. Відзначений почесними грамотами
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.
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e was born on November 27, 1934 in Bilyky village of
Poltava region. In 1958, he graduated from Kharkiv
Polytechnic Institute and obtained qualification of
electrical engineer. After graduation, he worked as an engineer, senior engineer of the electric plant at Prydnipro Thermal Power Plant, then the chief engineer of electrical-installation station at Kryvyi Rih Thermal Power Plant.
With the launch of Kryvyi Rih TPP he was the deputy chief
and the chief of the electrical department. In 1974, he was
appointed the Director of this plant. Due to the efficient work of
Ivan Ivanovych the station reached 3000 MW capacity and was
the most powerful power plant in Europe at that time.
Experience and knowledge of the case were the reasons
to appoint Mahda I. I. the Director General of «Dniproenergo»
PJSC in Zaporizhzhya in 1977. Under his leadership the energetic units of 800 kW at Zaporizhzhya TPP and the first unit of
one million kW at Zaporizhzhya nuclear power plant were built,
the developing of rural energy of Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk
and Kirovohrad regions was developing at that time.
In 1986, Ivan Ivanovych was appointed Deputy Minister of
Energy of the UkrSSR. He was sent to the emergency containment of Chernobyl Nuclear Power Plant, where he was supervising the construction of power grids for nearly two years. The
government sent him three times to Afghanistan to eliminate
the effects of hostilities, and in December 1988 — in Armenia
to eliminate the effects of the earthquake.
Ivan Ivanovych was repeatedly elected deputy of the
regional, district and city councils. In the Parliamentary Elections in Ukraine in 1994, he was defeated in the first round of
voting. In the 1994–1998, he was a member of the Financial
and Banking Committee. He was directly involved in the adoption of the Constitution of Ukraine, the Law «On Electric Power
Industry».
Since 1998, he has been working at the enterprises of the
Ministry of Fuel and Energy of Ukraine. On public basis he has
been the deputy head of the oldest power engineers of Ukraine.
Magda I. I. is the author of four books and over 80 articles
and 24 inventions. He was awarded the Orders of Lenin, October Revolution, Red Banner of Labor, Friendship, «For merits»
III degree and three medals. Ivan Ivanovych was awarded honorary certificates of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the
Verkhovna Rada of Ukraine.
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