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ве рес ня 2015р. в рам ках ро бо ти
тра диційно го енер ге тич но го фо ру -
му "Па лив но�енер ге тич ний комп -

лекс Ук раїни: сь о го ден ня та май бутнє" за спри ян -
ня Міністер ства енер ге ти ки та вугіль ної про мис -
ло  вості Ук раїни Все ук раїнсь кою гро мадсь кою
ор га ні за цією "Асоціація "Укргідро е нер го" бу ло
ор  га нізо ва но та про ве де но чер го ву вже VII Між -
на род ну кон фе ренцію гідро е нер ге тиків.  На цей
раз Пре зидією Асоціації бу ло об ра но та зат ве рд -
же но нас туп ну те му кон фе ренції "Ста лий роз ви -
ток гідро е нер ге ти ки, як ос но ва мобіль ності та ма -
нев ре ності ОЕС Ук раїни".

Кон фе ренцію відкри ли Міністр енер ге ти ки
та вугіль ної про мис ло вості Ук раїни Дем чи шин
В.В., йо го зас туп ник Све те лик О.Д., ге не раль ний
ди рек тор ПАТ "Укргідро е нер го" Си ро та І.Г. та
Ге рой Ук раїни, пре зи дент ВГО "Асоціація "Укр -
гід ро е нер го", го ло ва Гро мадсь кої Ра ди Міністер -
ства По таш ник С.І.

У кон фе ренції взя ли участь керівни ки та
провідні фахівці ба гать ох на у ко вих та на у ко -
во�технічних зак ладів, профіль них інсти тутів та
підприємств гідро е нер ге тич ної га лузі на шої краї -
ни та їхні ко ле ги з Німеч чи ни, Сло вач чи ни, Чехії,
Сло венії та Італії. Учас ни ки кон фе ренції зас лу ха -
ли біль ше 30 до повідей з те ма тич них пи тань, зат -
ве рд же них Пре зидією Асоціації, а са ме:

� Світові тен денції роз вит ку гідро е нер ге ти ки
� Гідро е нер ге ти ка в "Енер ге тичній стра тегії

Ук раїни на період до 2030р."  
� Стра тегічні і пра вові ос но ви роз вит ку гідро -

е нер ге ти ки Ук раїни
� Інвес тиційні про ек ти в гідро е нер ге тиці:

ство рен ня та ре алізація
� Ак ту альні пи тан ня експлу а тації гідрос по руд

та об лад нан ня гідро е ле кт рос танцій 

� Спіль на експлу а тація вод них ба сейнів ГЕС і
ГАЕС та їхнє ви ко рис тан ня для роз вит ку регіонів

� За без пе чен ня без печ ної експлу а тації гідро -
технічних спо руд  ГЕС та  ГА ЕС

� Ма ла гідро е нер ге ти ка та за хист при лег лих
те ри торій від по ве ней 

� Об лад нан ня для гідро е ле кт рос танцій Ук -
раїни: мо дернізація, ре абілітація та перс пек ти ви
ство рен ня но вих типів

� Роз ви ток гідро е нер ге ти ки та зміна кліма ту
� Міжна род не співробітницт во ук раїнсь ких

підприємств гідро е нер ге тич ної га лузі
� Пре зен тація підприємств — учас ників кон -

фе ренції 
За га лом, у ро боті VII Міжна род ної кон фе -

ренції гідро е нер ге тиків взя ло участь по над 100
учас ників. За підсум ка ми ро бо ти, учас ни ки кон -
фе ренції об го во ри ли та прий ня ли Ре ко мен дації
кон фе ренції, які бу ли зат ве рд жені Пре зидією
Асо ціації "Укргідро е нер го" і, у по даль шо му, бу -
дуть нап рав лені до профіль них Міністерств,
Коміте ту з пи тань ПЕК Вер хов ної Ра ди Ук раїни
та інших  ор ганів дер жав но го уп равління, які
опіку ють ся роз вит ком гідро е нер ге тич ної га лузі. З
текс том Ре ко мен дацій та де я ки ми до повідя ми
чи тачі жур на лу "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни" мо -
жуть оз найо ми тись у ць о му но мері ча со пи су.
Інші до повіді, що бу ли предс тав лені на VII
Міжна родній кон фе ренції гідро е нер ге тиків, бу -
дуть предс тав лені  у нас туп них йо го ви дан нях та
в те ма тичній збірці, яку бу де ви да но Міністер -
ством енер ге ти ки та вугіль ної про мис ло вості Ук -
раїни за підсум ка ми ро бо ти фо ру му.
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