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СЛОВО

Вирішальне значення на конкурентному ринку това-
рів, зокрема електротехніки, має якість продукції, її 
споживчі властивості, безпечність, відповідність норма-
тивним документам, умовам договорів, за якими вона 
закуповується. Вирішення проблеми підвищення яко-
сті, а отже і конкурентоспроможності, передбачає реа-
лізацію комплексу заходів структурно-організаційного, 
техніко-інноваційного та правового характеру, серед 
них – адаптація національної системи стандартизації, 
оцінки відповідності, метрології та ринкового нагляду до 
системи технічного регулювання та ринкового нагляду 
Європейського Союзу. 

Європейські стандарти – це тільки перша сходинка. 
Хоч вони є найвимогливіші, але не забезпечують без-
печність продукції повністю, тому в кожній країні вони 
доповнюються своїми національними стандартами, без 
відповідності до яких жодна продукція не може бути 
застосована.

Об’єднавши вимоги євростандартів, деяких національ-
них стандартів провідних країн, врахувавши національні 
особливості нашої держави, Асоціація «Укрелектрокабель» 
перша в Україні забезпечила європейськими та провідни-
ми національними стандартами виробництво промисло-
вої продукції – кабельної продукції.

Активно беремо участь у роботі Керівної ради 
Національного органу стандартизації (НОС), експер-
ти-практики якої планують роботу НОС, приймають 
і затверджують звіти НОС, висувають і затверджують 
керівництво НОС тощо. 

Але на сьогодні залишається неврегульованим питан-
ня щодо ринкового нагляду в країні. Його нині в Україні 
немає. Якщо в державі немає ринкового нагляду, то 
безпека будь-якої продукції залишається під великим 
питанням. І ми не знаємо жодного випадку в світі, коли на 
ринковий нагляд застосовують мораторій – це знищення 
країни і її громадян!

НАДІЙНЕ ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ – 
ЦЕ ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ БУДЬ-ЯКОЇ ПРОДУКЦІЇ
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