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1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні цілі, завдання та напрями діяльності,
установлює порядок створення, правила і процедури діяльності національного
електротехнічного комітету України. Невід’ємним додатком до цього положення є
схема організаційної структури національного електротехнічного комітету
України.
1.2. Скорочене найменування національного електротехнічного комітету України –
НЕК України (надалі за текстом йменується НЕК). Відповідно до Статуту та
правил і процедур Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) йменується
“національний комітет IEC”.
1.3 НЕК є формою добровільного співробітництва відкритого для усіх
заінтересованих сторін, які діють в галузі електротехніки та електроніки та
пов’язаних з ними технологій.
1.4 Головною метою діяльності НЕК є участь у міжнародному співробітництві з
усіх питань стандартизації та споріднених галузей, таких як перевірка
відповідності стандартів в галузі електротехніки, електроніки та відповідних
технологій для досягнення міжнародного взаєморозуміння та сприяння розвитку
стандартизації, сертифікації та суміжних видів діяльності в галузі електротехніки,
електроніки та пов’язаних з ними технологій на основі залучення якомога ширшого
кола заінтересованих сторін і представлення України в міжнародних та
регіональних організаціях зі стандартизації в галузі електротехніки та електроніки.
1.5 Національний орган стандартизації, функції якого виконує державне
підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”) здійснює організаційне
забезпечення діяльності НЕК та виконує функції його секретаріату.
1.6 НЕК не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
1.7 НЕК у своїй діяльності керується законами України, нормативно-правовими
актами, які поширюються на сферу його діяльності, керівними документами
міжнародних та європейських організацій зі стандартизації в галузі електротехніки,
членом яких є Україна, та цим положенням.
1.8. Пропозиції щодо внесення змін до цього положення та структури НЕК
вносяться членами НЕК, розглядаються Керівною радою НЕК та схвалюються на
Загальних зборах НЕК.
2. Основні завдання та напрями діяльності НЕК
2.1. Основними завданнями НЕК є:
підтримка цілей Міжнародної електротехнічної комісії та участь в її роботі;
забезпечення пріоритетного впровадження міжнародних
національних стандартах України;

стандартів ІЕС в

розвиток та зміцнення співробітництва усіх заінтересованих сторін щодо
стандартизації та сертифікації в галузі електротехніки та електроніки;
сприяння імплементації схем сертифікації ІЕС (IECEE, IECEx, IECQ та IECRE) для
задоволення потреб міжнародної торгівлі України;

розроблення та просування єдиної стратегії розвитку стандартизації та сертифікації
в галузі електротехніки та електроніки;
представлення України в міжнародних та європейських організаціях зі
стандартизації в галузі електротехніки, електроніки та пов’язаних з ними
технологій;
розширення участі українських експертів в діяльності міжнародних та
європейських технічних органів стандартизації, в розробленні стандартів ІЕС та
EN;
сприяння приведенню національної системи стандартизації та сертифікації до
передової міжнародної та європейської практики;
розвиток міжнародного співробітництва щодо стандартизації та сертифікації в
галузі електротехніки та електроніки;
сприяння розвитку та впровадженню науково-технічних
технологічних інновацій в галузі електротехніки та електроніки;

досягнень
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формування в суспільстві розуміння щодо важливості та переваг національної,
міжнародної та регіональної стандартизації, сприяння поширенню застосування
стандартів.
2.2. Основними напрямами діяльності НЕК є:
розроблення та надання національному органу стандартизації пропозицій щодо
вдосконалення діяльності системи стандартизації;
представлення України в Міжнародній електротехнічній комісії (IEC) та
Європейському комітеті стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC)
відповідно до правил зазначених організацій;
розроблення пропозицій щодо реформування національних технічних комітетів
стандартизації (далі – ТК), створення нових ТК з метою оптимізації структури
національних ТК та приведення її у відповідність до структури технічних органів
IEC на основі принципу “дзеркальності”;
розширення та поглиблення участі українських експертів в діяльності технічних
органів стандартизації IEC та CENELEC відповідно до прав України в залежності
від статусу членства в зазначених організаціях;
сприяння прийняттю міжнародних стандартів IEC та європейських стандартів
CENELEC як національних в Україні;
сприяння прийняттю в Україні міжнародних стандартів ІЕС серії 60050 щодо
електротехнічної термінології та застосуванню міжнародного електротехнічного
словника (International Electrotechnical Vocabulary  Electropedia) у науковому обігу
та освітній практиці в Україні;
участь у засіданнях керівних органів міжнародних та європейських організаціях зі
стандартизації в галузі електротехніки, електроніки, членом яких є Україна,
відповідно до правил таких організації та статусу членства України у них;
забезпечення членства України у системах сертифікації IEC в якості органу-члена
(Member Body), або делегування повноважень органів-членів в системах
сертифікації IEC визначеним органам сертифікації та їх нотифікація в ІЕС;

розповсюдження інформації щодо схем сертифікації IEC, їх переваг для розвитку
міжнародної торгівлі;
встановлення зв’язків, обмін досвідом та взаємодія з національними
електротехнічними комітетами (національними комітетами IEC) інших країн;
розповсюдження інформації щодо національної, міжнародної та регіональної
стандартизації, переваг від добровільного застосування стандартів, зокрема
гармонізованих з міжнародними та європейськими;
сприяння залученню до діяльності НЕК якомога ширшого кола заінтересованих
сторін;
сприяння поширенню застосування стандартів, надання консультативної підтримки
вітчизняним підприємствам та організаціям щодо можливостей отримання переваг
від застосування стандартів, участі у роботі ТК та міжнародній и регіональній
стандартизації;
налагодження співробітництва з підприємцями та промисловцями задля залучення
їх до фінансування робіт з розроблення національних стандартів;
сприяння розвитку освіти в сфері стандартизації та сертифікації та підвищенню
кваліфікації кадрів.
3. Порядок створення та членство у НЕК
3.1. Мінекономрозвитку та національний орган стандартизації забезпечують
розповсюдження інформації щодо створення НЕК та формують первісний перелік
членів НЕК на основі заявок заінтересованих установ, організацій та підприємств,
які надійшли до моменту проведення установчих зборів НЕК.
3.2. Мінекономрозвитку та національний орган стандартизації у співпраці з
заінтересованими установами, підприємствами та організаціями розробляють
проекти положення про НЕК та його структури, готують пропозиції щодо складу
Керівної ради, кандидатур на посаду Президента, секретаря, голів постійних рад
НЕК.
3.3. Мінекономрозвитку та національний орган стандартизації організують
проведення установчих зборів НЕК, у яких беруть участь установи, організації та
підприємства, які увійшли до первісного переліку членів НЕК. До порядку денного
установчих зборів НЕК вносяться питання щодо схвалення положення про НЕК,
його організаційної структури, переліку членів та виборів складу Керівної ради
НЕК, Президента, секретаря, голови Постійної ради НЕК зі стандартизації.
3.4. Положення про НЕК має бути погоджено керівником національного органу
стандартизації та затверджено Президентом НЕК.
3.5. НЕК створюється на основі принципу збалансованого представництва усіх
заінтересованих сторін. Членство у НЕК є колективним. Членами НЕК на
добровільній основі можуть бути установи, організації, підприємства, технічні
комітети зі стандартизації які діють в сфері електротехніки та електроніки та
представляють: органи виконавчої влади; енергогенеруючі, енергопередавальні та
енергопостачальні підприємства та компанії; підприємства-виробники та їх
об’єднання; науково-дослідні, проектно-технологічні, конструкторські інститути та

установи; вищі навчальні заклади (ВНЗ); органи сертифікації та випробувальні
лабораторії; громадські об’єднання; організації споживачів тощо.
3.6. Членство у НЕК є відкритим. Набути членство у НЕК можуть заінтересовані
установи, організації, підприємства та технічні комітети зі стандартизації, які діють
в сфері електротехніки та електроніки, та подали відповідну заявку із
підтвердженням зобов’язань щодо дотримання правил і процедур, встановлених
цим положенням.
3.7. Рішення щодо надання або позбавлення членства приймається на Загальних
зборах НЕК.
3.8. Позбавлення членства можливе за власним бажанням члена НЕК, або за умови
недотримання правил і процедур, встановлених цим положенням.
3.9. Члени НЕК забезпечують участь у його діяльності через своїх уповноважених
представників, які діють від їх імені. Підтвердження членства та забезпечення
участі члена НЕК у його діяльності через своїх уповноважених реалізується
шляхом надання відповідного інформаційного листа до секретаріату НЕК один раз
на рік (зокрема перед черговими Загальними зборами).
3.10. Кожний член НЕК має один голос під час голосування
4. Організаційна структура НЕК
4.1. Організаційна структура НЕК складається з керівних, виконавчих та
консультативних органів.
4.2. Вищим керівним органом НЕК є Загальні збори НЕК, участь у яких беруть
уповноважені представники членів НЕК, які діють від їх імені.
4.3. Постійним керівним органом НЕК є Керівна рада НЕК, склад якої обирається
на Загальних зборах НЕК.
4.4. Очолює НЕК Президент, який представляє НЕК та є фахівцем високого рівня,
видатним діячем в галузі електротехніки.
4.5. Постійним виконавчим органом НЕК є секретаріат. Після приєднання НЕК до
Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) та Європейського комітету зі
стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC) йменується “секретаріат
національного комітету IEC і CENELEC” .
4.6. Секретар НЕК є головною виконавчою особою, яка відповідає за організацію
та координацію діяльності Керівної ради, Президента та Постійних рад НЕК,
взаємодію з IEC і CENELEC.
4.7. Консультативними органами НЕК є Постійні ради НЕК: з планування,
стратегічного розвитку та інновацій, зі стандартизації та з сертифікації. Постійні
ради НЕК забезпечують виконання завдань НЕК за визначеними напрямами
діяльності через організацію і координацію діяльності підкомітетів НЕК.
4.8 Підкомітети НЕК зі стандартизації поділяються на горизонтальні підкомітети за
напрямами, загальними для усіх секторів електротехніки, та підкомітети за
певними технологічними секторами.

4.9. Підкомітети НЕК з сертифікації поділяються за напрямами в залежності від
виду обладнання.
5. Права та обов’язки членів НЕК
5.1 Права членів НЕК:
5.1.1. Члени НЕК мають право брати участь у діяльності НЕК, надавати пропозиції
та брати участь у прийнятті рішень НЕК за всіма напрямами.
5.1.2. Члени НЕК, які є розробниками національних стандартів та членами ТК,
мають право бути членами міжнародних і європейських технічних органів у статусі
активного члена або спостерігача відповідно до статусу членства України у таких
організаціях та встановлених ними правил і процедур.
5.1.3. Члени НЕК, які є членами ТК та розробниками національних стандартів,
мають право брати участь у роботі технічних органів IEC і CENELEC відповідно
до прав України в залежності від статусу членства в зазначених організаціях та
згідно з встановленими правилами IEC і CENELEC, через секретаріат
національного комітету IEC і CENELEC отримувати тексти стандартів,
розроблених міжнародними та європейськими організаціями зі стандартизації,
членами яких є Україна, на безоплатній основі з метою застосування їх у технічній
роботі з розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та
європейськими.
5.1.4 Члени НЕК мають право отримувати знижку під час придбання національних
стандартів та міжнародних і європейських стандартів для застосування їх у цілях,
крім визначених у пункті 5.1.3., у розмірі, встановленому національним органом
стандартизації.
5.2. Обов’язки членів НЕК.
5.2.1. Додержуватись вимог законодавства, нормативно-правових актів, які
поширюються на сферу діяльності НЕК, правил та процедур національної системи
стандартизації, міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації, членами
яких є Україна, та цього положення.
5.2.2. Надавати підтримку та сприяти розвитку діяльності НЕК, досягненню цілей
та виконанню завдань НЕК, брати участь у засіданнях, нарадах та інших заходах,
які проводяться НЕК.
5.2.3. Сприяти розвитку та зміцненню співробітництва, розповсюдженню
інформації щодо стандартизації та сертифікації в галузі електротехніки та
електроніки.
5.2.4. Забезпечити призначення уповноважених представників, які діятимуть від їх
імені у НЕК, своєчасно повідомляти секретаріат НЕК про зміни щодо таких осіб.
5.2.5. У разі прийняття рішення щодо припинення членства у НЕК, повідомити про
таке рішення секретаріат НЕК.
6. Загальні правила та процедури діяльності НЕК
6.1. Загальні збори НЕК
6.1.1. Загальні збори НЕК відбуваються один раз на рік. За рішенням Керівної ради
НЕК Загальні збори НЕК можуть бути скликані позачергово.

6.1.2. Організує проведення Загальних зборів НЕК секретаріат НЕК.
6.1.3. Загальні збори НЕК визнаються такими, що відбулись, якщо присутніми на
них були представники або надіслали листа не менше ніж 2/3 членів НЕК.
6.1.4. Рішення на загальних зборах приймаються відкритим голосуванням, простою
більшістю голосів.
6.1.5. Під час прийняття рішень Загальними зборами НЕК враховуються голоси
членів НЕК, надіслані офіційними листами в паперовому або електронному
вигляді.
6.2. Керівна рада НЕК
6.2.1. Керівна рада НЕК виконує функції керівного органу НЕК, готує пропозиції
щодо рішень Загальних зборів НЕК, приймає оперативні рішення в період між
Загальними зборами НЕК.
6.2.2. Рішення щодо чисельності Керівної Ради приймається на Установчих зборах
НЕК. До складу Керівної ради НЕК обов’язково входять Президент НЕК, секретар
НЕК (без права голосу), голови Постійних рад НЕК. Відповідно до визначеної
чисельності обирається склад Керівної ради. У подальшому на Загальних зборах
НЕК уточнюється чисельність та обирається склад Керівної ради.
6.2.3. Склад та чисельність Керівної Ради обирається терміном на три роки.
6.2.4. Очолює Керівну раду Президент НЕК.
6.2.5. Організаційне забезпечення діяльності Керівної ради НЕК забезпечує
секретар НЕК.
6.2.6. Збори Керівної ради визнаються такими, що відбулись, якщо присутніми на
них були не менше ніж 2/3 членів Керівної ради НЕК.
6.2.7. Рішення на зборах Керівної ради приймаються відкритим голосуванням,
простою більшістю голосів.
6.3. Президент НЕК
6.3.1. Президентом НЕК може бути обраний фахівець високого рівня, який має
досвід роботи та наукові досягнення в галузі електротехніки. Президент НЕК
обирається на Загальних зборах НЕК із числа кандидатур, висунутих членами НЕК,
терміном на три роки.
6.3.2 Основними функціями Президента є представлення НЕК; головування на
Загальних зборах НЕК, засіданнях Керівної ради; прийняття рішень щодо питань,
які делеговані йому Загальними зборами НЕК та Керівною радою НЕК; за
необхідністю прийняття рішень в період між засіданнями Загальних зборів НЕК та
Керівної ради.
6.3.3 Під час відсутності Президента його обов’язки виконує голова Постійної ради
НЕК зі стандартизації.
6.4. Секретаріат НЕК

6.4.1. Секретаріат НЕК є постійним виконавчим органом, який здійснює
організаційне забезпечення діяльності НЕК та забезпечує виконання рішень
керівних органів НЕК, координує діяльність Постійних рад НЕК.
6.4.2. Виконання функцій секретаріату НЕК та визначення правил і процедур його
діяльності забезпечує національний орган стандартизації з урахуванням
відповідних вимог міжнародних та регіональних організації зі стандартизації в
галузі електротехніки, членом яких є Україна.
6.4.3. Секретаріат НЕК організовує проведення Загальних зборів НЕК, засідань
Керівної ради НЕК, нарад з діяльності НЕК.
6.4.4. Секретаріат НЕК на основі рішень керівних органів НЕК та пропозицій
Постійних рад зі стандартизації готує плани діяльності, проекти документів та
рішень НЕК.
6.4.5. Секретаріат НЕК забезпечує зв’язок з центральними секретаріатами
міжнародних та регіональних організації зі стандартизації в галузі електротехніки,
членом яких є Україна, та здійснює організаційне забезпечення участі
національних ТК у діяльності міжнародних та європейських технічних органів.
6.4.6. Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” сплата членських
внесків України до міжнародних та регіональних організації зі стандартизації в
галузі електротехніки здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України.
6.5. Секретар НЕК
6.5.1. Секретар НЕК координує діяльність Керівної ради, Президента, секретаріату
та Постійних рад НЕК, взаємодіє з центральним секретаріатом IEC та Керівним
центром CEN/CENELEC в частині діяльності CENELEC.
6.5.2. Секретар НЕК обирається на Загальних зборах НЕК із числа кандидатур,
висунутих членами НЕК, терміном на три роки.
6.5.3. Секретар НЕК відповідає за організацію проведення Загальних зборів НЕК,
засідань Керівної ради НЕК, нарад з діяльності НЕК, підготовку та узагальнення
планів діяльності, проектів документів та рішень НЕК, листування з центральним
секретаріатом IEC та Керівним центром CEN/CENELEC в частині діяльності
CENELEC.
6.5.4. Секретар НЕК здійснює контроль щодо виконання планів НЕК та готує
звітну інформацію для Керівної ради та Президента НЕК.
6.6. Постійна рада НЕК з планування, стратегічного розвитку та інновацій
6.6.1. Постійна ради НЕК з планування, стратегічного розвитку та інновацій
забезпечує виконання завдань НЕК щодо розвитку та впровадженню науковотехнічних досягнень та технологічних інновацій в галузі електротехніки та
електроніки, готує пропозиції щодо стратегії розвитку НЕК, пріоритетних і нових
напрямів його діяльності на основі аналізу науково-технічної, економічної
інформації, вивчення потреб національних виробників, бізнесу, наукових й освітніх
закладів.
6.6.2. Завданнями Постійної ради НЕК з планування, стратегічного розвитку та
інновацій є збір та аналіз науково-технічної, економічної інформації, яка належить

до сфери інтересів НЕК, підготовка пропозицій щодо пріоритетних і нових
напрямів діяльності НЕК, зокрема і в частині розроблення пропозицій щодо
пріоритетів під час планування робіт з національної стандартизації у взаємодії з
постійними радами зі стандартизації та з сертифікації, підготовка пропозиції до
планів діяльності НЕК.
6.6.3. Координує діяльність Постійної ради НЕК з планування, стратегічного
розвитку та інновацій член НЕК  провідна наукова установа, яка має необхідний
досвід, кадри та ресурси для виконання визначених завдань, яку обирають на
Загальних зборах НЕК терміном на три роки.
6.6.4. Очолює Постійну раду НЕК з планування, стратегічного розвитку та
інновацій голова, якого обирають члени Постійної ради терміном на три роки.
6.6.5. Членами Постійної ради НЕК з планування, стратегічного розвитку та
інновацій можуть бути усі члени НЕК.
6.7. Постійна рада НЕК зі стандартизації
6.7.1. Постійна рада НЕК зі стандартизації забезпечує виконання завдань НЕК за
напрямами діяльності щодо стандартизації та організує і координує діяльність
підкомітетів НЕК зі стандартизації.
6.7.2. Завданнями Постійної ради НЕК зі стандартизації є:
забезпечення пріоритетного впровадження міжнародних
національних стандартах України;

стандартів ІЕС в

розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності системи стандартизації;
розроблення та опрацювання пропозицій щодо пріоритетів під час планування
робіт з національної стандартизації;
забезпечення координації діяльності ТК, які діють у суміжних сферах, та
налагодження співробітництва між ними;
сприяння удосконаленню діяльності ТК, забезпечення обміну інформацією та
досвідом;
проведення аналізу існуючої структури національних ТК та розроблення
пропозиції щодо її вдосконалення з метою приведення до міжнародної та
європейської практики;
розроблення пропозицій щодо необхідності створення нових ТК;
сприяння формуванню єдиної зваженої позиції України під час голосування за
проектами міжнародних стандартів, розроблених технічними органами IEC,
активними членами яких є національні ТК;
сприяння розширенню участі експертів національних ТК у діяльності міжнародних
та європейських технічних органів.
6.7.3. Координує діяльність Постійної ради НЕК зі стандартизації національний
орган стандартизації.
6.7.4. Очолює Постійну раду НЕК зі стандартизації голова, якого обирають
терміном на три роки. Головою постійної Ради зі стандартизації може бути
обраний співробітник національного органу стандартизації, кандидатура якого

схвалюється на Загальних зборах НЕК. Голова Постійної ради зі стандартизації
виконує обов’язки Президента НЕК під час його відсутності.
6.7.5. Членами Постійної ради зі стандартизації можуть бути розробники
стандартів, члени ТК та усі інші заінтересовані члени НЕК.
6.8. Підкомітети НЕК зі стандартизації
6.8.1. Підкомітети НЕК зі стандартизації поділяються на горизонтальні підкомітети
за напрямами, загальними для усіх секторів електротехніки, такі як термінологія,
електромагнітна сумісність, функціональна безпека, вимірювання та на підкомітети
за
певними
технологічними
секторами,
такі
як
електроенергетика,
електрообладнання високої напруги, електропобутова техніка, обладнання низької
напруги, енергоефективність, медичне обладнання, атомна енергетика, транспорт,
телекомунікації та інформаційні технології тощо.
6.8.2. Кількість підкомітетів НЕК зі стандартизації та сфера їх діяльності може
змінюватись у разі надання пропозицій членами НЕК та схвалення Постійною
радою зі стандартизації
6.8.3. Завданнями підкомітетів НЕК зі стандартизації є забезпечення співпраці,
обміну досвідом та знаннями між розробниками стандартів задля підвищення
якості національних стандартів, розширення та поглиблення участі експертів
національних ТК в роботі міжнародних та європейських технічних органів,
удосконалення процесу розроблення проектів національних стандартів, вироблення
єдиної зваженої позиції України під час голосування за проектами міжнародних
стандартів, розроблених технічними органами IEC, активними членами яких вони
є.
6.8.4. Координують діяльність підкомітетів НЕК зі стандартизації експертикоординатори ТК, за якими закріплена певна сфера діяльності. Кандидатура
експерта-координатора висувається відповідним ТК та схвалюється членами
Постійної ради зі стандартизації терміном на три роки.
6.8.5. Членами Підкомітетів НЕК зі стандартизації можуть бути розробники
стандартів, члени ТК та усі інші заінтересовані члени НЕК.
6.9. Постійна рада НЕК з сертифікації
6.9.1. Постійна рада НЕК з сертифікації забезпечує виконання завдань НЕК за
напрямами діяльності щодо сертифікації та організує й координує діяльність
підкомітетів НЕК з сертифікації.
6.9.2. Завданнями Постійної ради НЕК з сертифікації є:
сприяння удосконаленню
продукції;

діяльності

органів

сертифікації

електротехнічної

сприяння імплементації схем сертифікації ІЕС (IECEE, IECEx, IECQ та IECRE) для
задоволення потреб міжнародної торгівлі України
вивчення, узагальнення та розповсюдження інформації щодо схем сертифікації
IEC.

6.9.3. Постійна рада НЕК з сертифікації готує пропозиції стосовно делегування
повноважень щодо членства України в системах сертифікації IEC як органів-членів
(Member Body) та національних сертифікаційних органів (NCB) відповідним
органам сертифікації для розгляду та підготовки проекту рішення Керівною радою
НЕК. Рішення стосовно делегування повноважень щодо представлення України в
системах сертифікації IEC відповідним органам сертифікації схвалюються на
загальних зборах НЕК або Керівною радою НЕК. Делегування повноважень щодо
членства України в системах сертифікації IEC органам сертифікації, які на момент
проведення Установчих зборів НЕК є органами-членами від України, не потребує
схвалення на загальних зборах НЕК
Примітка: На момент проведення Установчих зборів НЕК в системі сертифікації
електрообладнання
IECEE
органом-членом
від
України
є
ДП “Укрметртестстандарт”.
6.9.4. Координує діяльність Постійної ради НЕК з сертифікації член НЕК з числа
органів сертифікації, який має необхідний досвід роботи, кадри та ресурси.
6.9.5. Очолює Постійну раду НЕК з сертифікації голова, який є досвідченим
аудитором із сертифікації електротехнічної продукції, якого обирають члени
Постійної ради терміном на три роки.
6.9.6. Членами Постійної ради з сертифікації можуть бути органи сертифікації,
випробувальні та усі інші заінтересовані члени НЕК.
6.10. Підкомітети НЕК з сертифікації
6.10.1. Підкомітети НЕК з сертифікації поділяються за напрямами в залежності від
виду обладнання: електрообладнання, електронні компоненті, обладнання, що
працює у вибухонебезпечному середовищі, відновлювальні джерела енергії
(відповідно співпадають з системами сертифікації IEC - IECEE, IECQ, IECEx,
IECRE), а також сертифікації обладнання в галузі атомної енергетики та інші.
6.10.2. Завданнями підкомітетів НЕК з сертифікації є вивчення та розповсюдження
інформації щодо систем сертифікації IEC, сприяння участі України в схемах
сертифікації IEC.
6.10.3. Представляє Україну у певній схемі сертифікації IEC орган сертифікації,
якому делеговані повноваження відповідно до п. 6.9.3. цього положення, згідно з
встановленими правилами та вимогами IEC та відповідної схеми сертифікації IEC.
6.10.4. Членами системи сертифікації IEC можуть бути органи сертифікації та
випробувальні лабораторії відповідно до правил і процедур певної системи
сертифікації IEC, які є членами НЕК. Орган сертифікації, якому делеговані
повноваження представляти Україну у певній системі сертифікації IEC як органучлену (Member Body), здійснює організаційне забезпечення та координацію
діяльності національних органів сертифікації та випробувальних лабораторій, у
відповідній системі сертифікації.
6.10.5. Органи сертифікації та випробувальні лабораторії, які набули членства у
певній системі сертифікації, сплачують свою частку консолідованих членських
внесків, які має сплачувати орган-член від України, органу сертифікації, якому
делеговані повноваження представляти Україну у відповідній системі сертифікації
IEC. Сплата частки консолідованих внесків здійснюється на підставі додаткових

договорів у сумі, визначеній згідно з правилами відповідної системи сертифікації
IEC.
6.10.6. Координують діяльність підкомітетів НЕК з сертифікації експерти органів
сертифікації. Кандидатура експерта висуваються органом сертифікації та
схвалюється членами Постійної ради з сертифікації терміном на три роки.
6.10.7. Членами Підкомітетів НЕК з сертифікації можуть бути органи сертифікації
та випробувальні лабораторії.

