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сЕктoPAлЬHAГ
гIPиЗHAЧЕHl.iХ OPгAHiв З oЦiHкl,1 BiДгtовiДHoстi
3гlдHo з тЕxHlчHиM PЕглAпJIEHтotvl PyxoMoгo

оБЛAДHAHHЯ, щo пPAЦiос гiiД тископri

пкMy
Ns 536

УЗгoДxшнo
згiднo pilшення зaгaJIЬних збopЬ сектopaльнoi
гpyITи rTризЕа-ЧеL{их opгaнiв з oщiнки
вiдпoвiднoстi згiдно з Tехнiчним pеглaмerrToМ
pyхoМoгo oблaДнaння, щo пpalЦос пiд тиском,
зaTBrpД}кениM ПoсTulнoвoтo Кaбiнетy Мiнiсщiв
Ущaiни вiд 04.0'l .201 8 Ns 536шrлrяхoм
дистaнцiйнoгo oбгoвopенI{rl Ta пoгoДжeння.

зATBЕ'PД{ryIo
Гoлoвa сeкTopzшIьIrоi гpупи ITpизнaЧених
opга.нiв з оцiнки вiдповiдностi згiДно з
Tехнiчним prглaп{rнтoм pyхoп{oгo
oблaднaннЯ, Щo пpaщor пiд тискoм,
зaTBepД)кrHим Кaбiнeтy

04.0'|.2018 Ns 53б

Гyдоlпник B.A.
Pilшeння J\b CГ-536-О01l202Т-P вiд 09

ПЛAII IIA 2021 PIк
дiяльнoстi сеIсгopaлЬнol гpyпи пpизнaЧeних opгaнiв з oцiнюr вiдпoвiдностi згiДнo з Tехнiчним
prгЛalvfенToм pyxoMoгo oблaДнaнIUI, щo Пpalцoе пiд тискoм, ЗaTBrpДженим ПКMУ r]jlД04.o7.2018 Jф 53б

Лb
зlп Haзвa зaхoДy Tepмiн

Bикoнaння
Bиконaвeць Пpимiткa

I 2 3 4 э
I Пoстiйний oбмiн дoсвiдoм мirк члeнaми секгoparrьнoi

гpyпи пpиЗнaЧених opгaIIlB з oцiнки вiдпoвiднoстi
(дaлi - CГ) згiднo з Tехнiчнип{ pегп:lмеt{ToМ
облaДнaння, щo пpaJцое пiд тископd, зaTBеpд)кеIIип{
I]КIv{У ъiдa4.О7 '2018 J{b 5З6 (дaлt- TP j\b 5З5) тa
обгoвоpення теxнiчних Питaнь, пов'язaних iз
зaсToсyBaIIнlIМ Пpoцrдyp oцiнки вiдповiднoстi
BиМoгzlМ TP Ns 536

Пpoтягoм
poкy

Cещeтapiaт тa
.шeни CГ

2. Коopд.rнaцй pобiт спiльнo з oргaнaми Дrр)кaB[Ioгo
pиIIкoBoгo нaгJUIД.v Ta з МиТI{оIo сп.vжбокl (нaвнанrrя,
семiнap тoщo)

Пpoтягoм
pо!''v

ToB CП
''TOBAPиCTBo
TЕХIilЧнoГo

I{AГJUIДУ
ДIЕкC''

3 Poзгляд зaпитy ToB dЕЛДМАPкЕT>> (листNs 02l-
4-1 вiд 02.04.202I тa нaДaIIнJI

Квiтeнь
2027

Cекpeтapiaт CГ

4 Пpовeсти зaсiдaння CГ в peжимi oн-лaЙн iз
зaсобiв

Квiтень
202r

Секpетapiaт тa
Члени CГ

5 Poзpoбленнrl Ta yхBiшIeннЯ:
- Дoкyп{еIITrB, cпpямoвilних нa зaбезпечeнгrя
yзгoДкенocтi в технiчноl\{y зacToсyвaннi ЧJIеHaI\{и
ПрoцеДyp оцiнки вiдповiдностi вимогaм ТP j.fs536 тa
ЗМI]Iи Дo них;
- iнrшиx докyментiв, нeoбхiдних ДЛя оpгaнiзaцii
дiяльнoотi, тa змiни Дo rrих;
- pirшень тa pекoмrнДaщiй, пpoпoзицiй для
вiдповiдних ДеpжаBIIих оpгaнiв тa \Дцекономiки з
пиTaнЬ, щo нaJIr)кaтЬ Дo сфеpи вiДпoвiдaльнoстi CГ

Пpoтягом
poкy

Cещетapiaт CГ
зa lloДaнн,lМ
членЬ CГ

Зa
пoтpеби

Cmopiнка I / 3



1 7 3 4 5
6 Poзpoблення Метoдииних pекoмендяцiй чи iнrшoгo

ДoкyплeIITy (Hacтaнoви щoДo BикoIIaнЕя зaBДzшъ з
oцiнки вiдпoвЦнoстi згiдно з Trxrriчним pеглaмrIIToм
pyхo}rогo oблaднaння' щo пpaЩoе пiд тискoм)'
сIIpяп{oBaIrих нa зaбезпеченнЯ yЗгoДжrнoстi в
технiчнoмy зaсToсyвaннi членаrnrи вiдпoвiдних
пpoцeДyp oцiнки вiдпoвЙнoстi вимoгaм Технiчнoгo
prгJIaМе}ITy pyХoМoгo обладнaння, щo пpaцIoe ПЦ
TискoМ, зaTвrpД)к9ним ПКMУ вiд04.0'7.2018 Ns 536

Чеpвeнь
2021

![пени CГ

1
Пpoтягом

poкy
Сещетapiaт тa

члени CГ

8 Фopмyвaння, BeДення Ta oнoBлrння irrфopмaцiйнoi
бaзи yхвaлrних Дoкyмеrrгiв CГ щoДo }згoДженoстi тa
зaбезпечення Дo нei дoсryп yсiм.шrенaм,
Miнекoнoмiки тa вiдпoвiДним Деp)кaBниIvr opгaпaМ

Пpoтягoм
poкy

Cеr1peтapiaт тa
члeни CГ

Iнфopмaцi
iтнaбaзa
CГ нa

вебсaйтi
тгlEl rrттt vu Lir

(TOBАPи
сTBo

TЕхнIЧн
oГo

нAГЛяДy
Дttrl\L

9 Haдaння кoнсyЛЬTaцiйноi тa МeToДиЧнoi дoпомoги
ЧЛeнaМ CГ щодo TP Ns 536

Пpoтягoм
poкy

Cекpетapiaт CГ Пpи
звepнeннi
.шeнiв CГ

l0 HaДaння yзгoД)кених [poпoзIrЦlй BrДПoBlДrrим
Дep}каRЕIиN{ opгaна!{ щoдо:
_ пepeгJlяДy TP }lb 536 i пepeдбaчениx ниМи
вiдпoвiдних ПpoцеДyp оцiнки вiдпoвiднoстi;
- pозpoблeння, пpийнятгя, пеpeвipки, пrpогJIяД/'
скaсyBaIIIilI ни вiдновлення дii стaндapтiв, yжиTTя
зaхoдЬ щoДo гapмoнiзaцii отaндapтiв з вiдпoвiдними
мiжнapoдними чи peгioнальниМи стaнДapтaJvrl.I;
- фoрмyвaнIlя Ta oнoBJIеннЯ пepелiкiв нaцiонaльних
стaндapтiв для цiлей ЗaстoсyBaIIня TP Nя536;
- poзpoбленI{Я МeтoДиtlllих pекoмендaцiй iз

TP J\Ъ 536

Пpoтягoм
nrrкv

Ceкpетapiaт тa
ццeни СГ

Зa
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1 2 3 4 э
11 Haдaння rнфopмaшii IIa 3aпити Мiнекoнoмiки Пpoтягом

poкy
Cекpeтapiaт тa

члени CГ
Зa

пoщеби
12 Cпiвпpaця з IIиTaнЬ' щo нaлen€Tь Дo кoмIIrTонцii CГ,

- нaцloIIaJIЬним opгaIIoI\,I отaнДaрTизaцii тa
нaцioнaльниNl opгaнoIvt Укpaiни з aкpедитaшii;
- технiчними комiтетaми сTalrДapTизaцii TК 8 кTpyби
сталевi тa бaлoни>,TК 44 <ЗвaproвaнIul Ta спopiднeнi
пpoцеси)' Tк 78 <<Texнiчнa дiaгнocтикa i неpyйнiвний
кoнтpoль));
- iншrими сrкTopirЛьними (мiтссокгopальними)
гpyпaМи' a тaкoж з opгaЕaп{и з oцiнки вiдпoвiднoстi,
Пpизнaчeнип,rи згiДнo з технiчними peглaмeнтilМи'
якиIvlи не пеpедбavеEa кoopДшraцй тa опЬпpaця мiiк
пpизнaчениiyil{ оpгaнaiv{Id З оцiнlси вiдповiдностi у
фopмi тaких гpyп;
- вiдпoвiдниМи opгaнaми з oцiнки вiДпoвiднoстi
iнrпих ДеpжaB тa iх гpyпaмИ, Щo зДйснrоroть оцiнкy
вiдпoвiднoстi в aнaлoгiчних сфеpaх, тa вpaхyвaння iх
Досвiлy poбoти тa prкoмrндaцiТ y дiяльностi CГ

Пpoтягoм
Doкv

Члeни тa
сещетapiaт CГ пот.nеби

Зa

l3 IIIкв.2021 ToB CП
''TOBAPиCTBo
TЕХшЧнoГo

I{AГЛ'IДУ
ДIЕкC''

Зa
пoтpeби

t4 Iuо)KпиBlcTЬ нaвЧaння членiв CГ в
eвpопейськoмy ooB фB) тa yЗгoДprти Taке нaBЧuш{ш{ З
зaцiкaвленими ooB.

Poзглянщи III кв. 2021 ToB CП
''ТOBAРИCTBo
TЕХшЧнoГo

нAГJUIДУ
ДIЕкC''

Зa
пoщeби

l). fiо
202I01.10

I[rrени CГ
(пpедстaвники

.шеrriв CГ)
I6 Чеpгoве зaоiдaння CГ Листoпaд

2021
Члени тa

секpетapiaт CГ
Т,1 ГIпeнy дLъuьностi CГ на 2022 piктa

йoгo в Мiнекoнoмiки
oфopl'l,uенIr-я IТn

0\.t2.202r
Секpотapiaт CГ

18. Звiтy пpо дiяльнiсть CГ зa 202I piктa
пoДaш{'l йoгo в Мiнекoнoмitсlt
Пiдгoтoвлення {o

l25.01.2О22
Члени тa

crкpeтapiaT CГ

Cекpетap Безсмеpтнa H.Л.

Сmopiнка З з 3


