ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Органи виконавчої влади
1.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку)

2.

Державне агентство з енергоефективності
(Держенергоефективності)

3.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП)

4.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

та

енергозбереження

України

Енергогенеруючі, енергопередавальні та енергопостачальні підприємства

5.

Державне підприємство
(ДП “НЕК “Укренерго”)

“Національна

6.

Державне підприємство “Національна
“Енергоатом” (ДП “НАЕК “Енергоатом”)

енергетична
атомна

компанія

“Укренерго”

енергогенеруюча

компанія

Підприємства-виробники та їх об’єднання
7.

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

8.

Українська асоціація “Укрелектрокабель”

9.

ПАТ Завод “Південкабель”

10.

Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад”

Науково-дослідні, проектно-технологічні, конструкторські інститути та установи
11.

Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”)
Національний орган стандартизації

12.

Інститут електродинаміки НАН України

13.

Інститут загальної енергетики НАН України

14.

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

15.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
(МННЦІТ) НАН України

16.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
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17.

Національний науковий центр “Інститут метрології” (ННЦ “Інститут метрології”)

18.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту ДСНС України
(УкрНДІЦЗ)

19.

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Молнія” НТУ “ХПІ”

20.

ВАТ
“Український
науково-дослідний
проектно-конструкторський
технологічний інститут трансформаторобудування” (ВАТ “ВІТ”)

21.

Державний
Український
(“УкрНДІВ”)

22.

ТзОВ “Науково-дослідний інститут радіоелектронної медичної апаратури”
(ТзОВ “НДІ РЕМА”)

23.

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут радіо і
телебачення” (ДП “УНДІРТ”)

24.

Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”

науково-дослідний

інститут

та

вагонобудування

Вищі навчальні заклади (ВНЗ)
25.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
(НТУУ “КПІ”)

26.

Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

27.

Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології НУ “Львівська
політехніка”

28.

Національний технічний університет
(НТУ “ХПІ”)

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра “Електричні апарати”
29.

Національний технічний університет
(НТУ “ХПІ”)

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра “Електроізоляційна та кабельна техніка”
Органи сертифікації та випробувальні лабораторії
30.

ДП Науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ”

31.

ТОВ “Орган з оцінки відповідності “СЕРТАТОМ”

32.

Державне українське об’єднання “ПОЛІТЕХМЕД”

33.

ДП “Державний сертифікаційний центр “ЕЛХІМ”
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34.

Державний випробувальний
обладнання (ДВСЦ ВО)

сертифікаційний

35.

Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів (ДП “Укрметртестстандарт”)

36.

Державне підприємство “Дніпропетровський Регіональний Державний науковотехнічний
центр
стандартизації,
метрології,
сертифікації”
(ДП “Дніпростандартметрологія”)

37.

Державне підприємство “Полтавський регіональний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації” ДП “Полтавастандартметрологія”

38.

Випробувальний центр ТОВ “Росток ВЦ”

39.

ТОВ
“Сертифікаційний
(ТОВ “СЕРТЦЕНТР АСУ”)

40.

ТОВ “Сертіс-центр”

41.

ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості ім. Я.Ю. Осади”

центр

центр

автоматизованих

вибухозахищеного

систем

управління”

Громадські об’єднання, організації споживачів
42.

Громадське об’єднання “Всеукраїнська енергетична асамблея”

43.

Всеукраїнське громадське об’єднання “Українська федерація індустрії безпеки”

44.

Громадська організація “Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав
споживачів”

45.

Громадська організація Українська Асоціація Споживачів (УАС)

46.

Всеукраїнське громадське об’єднання
техногенної безпеки” (УСПТБ)

“Український

союз

пожежної

та

