
У період з 2 по 3 грудня 2013 р. у м. Київ відбулося 59-те засідання 

Ради Міжнародної організації з економічного і науково-технічного 

співробітництва в галузі електротехнічної промисловості 

«Інтерелектро». У рамках засідання ради, спільно з Міжнародною 

академією електротехнічних наук і Всесвітньою академією наук 

комплексної безпеки, було проведено Міжнародний енергетичний форум-

2013.  

У форумі взяли участь представники світової наукової спільноти й 

провідні вчені світу, а також делегати з 24 держав, що представляють 

найбільші промислові підприємства у сфері нафтогазової та 

електротехнічної промисловості, надрокористування й екології, 

машинобудування та сільськогосподарського виробництва. Також у 

засіданні взяли участь представники Громадської ради при 

Міненерговугілля України. 

На форумі розглядалися питання вирішення проблем електротехніки 

та енергетики, розвитку нетрадиційних джерел енергії. Також 

обговорювалися найбільш науково-прогресивні шляхи розвитку 

енергоефективності й енергозбереження. До уваги учасників було 

представлено доповіді про інновації у сфері нафтогазової промисловості, 

обговорювалися питання атомної енергетики, модернізації гірничо-

металургійної галузі, питання промислової безпеки, а також можливості 

застосування сучасних нанотехнологій.  

59-те засідання Ради МО «Інтерелектро» завершилося підписанням 

Протоколу – підсумкового документа, який спрямований на те, щоб у 

нових умовах об’єднати зусилля країн-членів з реалізації завдань, що 

стоять перед організацією, використовувати платформу Міжнародної 

організації «Інтерелектро» для розширення міжнародного співробітництва, 

створення спільних підприємств, використовуючи можливості 

«Інтерелектро», пов’язати виробничі, економічні науково-технічні плани.  

Під час широкого обміну думками розглянуто питання подальшого 

вдосконалення механізму співпраці в рамках «Інтерелектро», відкриття 

філії Міжнародної організації «Інтерелектро» в м. Київ та створення 

додаткової робочої групи, яка могла б розглядати питання щодо 

використання високотехнологічних виробів електротехнічної 

промисловості в надрокористуванні та нафтогазовому секторі.  

Міжнародна організація «Інтерелектро» прийняла нову програму 

подальшого розвитку, спрямовану на зміцнення зв’язків між країнами-



учасницями, більш широке задоволення потреб країн-членів 

«Інтерелектро» в електротехнічній продукції високої якості, розширення 

та поглиблення економічного й науково-технічного співробітництва між 

країнами на основі дотримання взаємних інтересів (У період з 2 по 3 

грудня 2013 року в м. Києві, відбулося 59-е засідання Ради Міжнародної 

організації з економічного і науково-технічного співробітництва в 

галузі електротехнічної промисловості «Інтерелектро» // 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

(http://mpe.kmu.gov.ua). – 2013. – 5.12). 


