
Шановні колеги! 

 

CIGRE є некомерційною асоціацією відповідно до французького законодавства, 

яка юридично зобов'язана затверджувати річні звіти Генеральною асамблеєю до 

30 червня щорічно. 

 

У випадку CIGRE, Генеральна Асамблея за законом обмежується платними 

членами, а також має затвердити новий склад її Адміністративної ради, яка 

збиратиметься після Паризької сесії. 

 

У сесійні роки Генеральна Асамблея також консультується щодо затвердження 

членських внесків на наступні два роки. Цього року на Звичайній Генеральній 

Асамблеї, проведеній за листуванням, рівень участі склав 6,7%, що є 

найнижчим показником за останні 6 років. 

 

Однак , усі чотири резолюції запропоновані Адміністративною радою для 

розгляду на Звичайній загальній асамблеї, були схвалені необхідною більшістю, 

причому рівень схвалення коливався від 91,2% до 98,2%. 

 

Вперше після встановлення процедур управління для виконавчої ради мережі 

CIGRE Women in Energy (WiE), 7 червня 2022 року представники національних 

комітетів мереж WiE обрали Президента та Віцепрезидента (WiE). 

 

Кількість реєстрацій на сесію 2022 року між сесіями 2016 та 2018 років дає нам 

оптимізм щодо кількості делегатів, які відвідають захід. 

 

За кілька днів зареєстрованим делегатам буде запропоновано вказати свої наміри 

(уточнити) щодо їх участі у Сесії: у Парижі чи дистанційно, які групові 

дискусійні зустрічі, які семінари, участь у недільному коктейлі після обіду або в 

четвер увечері. Відповіді делегатів допоможуть Центральному офісу 

оптимізувати логістику конгресу. 

 

Після успіху CIGRE TV під час тогорічної столітньої віртуальної сесії ми 

вирішили відновити цю ініціативу, зокрема інтерв'ю з діячами CIGRE та 

спонсорами.  

 

2 липня Рада директорів затвердила пропозицію Керівного комітету на 2022 рік 

щодо вручення нагород CIGRE у 2022 році. Було присуджено п’ять нагород: 

Почесні члени, стипендії, нагорода NGN за значний внесок, нагорода «Жінки в 

енергетиці» та престижна медаль CIGRE. 

 

Лауреатам буде присвячена стаття в наступній серпневій Electra, а переможці 

отримають свої нагороди від президента CIGRE на церемонії відкриття сесії 2022 

року 28 серпня в Парижі. 

 

І останнє, але не менш важливе: якщо ви бажаєте зареєструватися на Сесію, 

остання пільгова ставка буде доступна до кінця липня. Тож не чекайте більше, 

щоб приєднатися до нас. 


