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Положення про секторальну групу призначених органів з оцінки відповідності згідно з  

Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2016 №1055 (далі – Положення), підготовлене після обговорення на першому пленарному 

засіданні  секторальної групи  призначених органів з оцінки відповідності згідно з  Технічним 

регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, створеної наказом Мінекономрозвитку від 30.08.2017 № 1269 (далі – 

секторальна група), м. Київ, 7 травня 2018 року. 

 

1. ВСТУП 

1.1 Метою діяльності секторальної групи є сприяння узгодженості в технічному застосуванні 

призначеними Мінекономрозвитку органами з оцінки відповідності згідно з Технічним 

регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 № 1055 (далі – ООВ), процедур оцінки відповідності вимогам цього Технічного 

регламенту. 

1.2 У своїй діяльності секторальна група керується Конституцією і законами України, актами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-

правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та іншими документами, 

ухваленими секторальною групою, зокрема: 

-  Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; 

- Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 № 1055 (далі – ТР),  розробленим на основі  Директиви 2014/34/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства 

держав-членів стосовно обладнання і захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечному середовищі (ATEX). 

 

 

2. СКЛАД СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 

2.1      Секторальна група складається з: 

- Голови; 

- Заступника Голови; 

- представників ООВ; 

- відповідального секретаря. 

 

 

3. УМОВИ ЧЛЕНСТВА 
 

3.1 Діючі Члени 

       - діючим Членом секторальної групи є ООВ; 

  - діючі Члени можуть об’єднуватися в  групи діючих Членів (ГДЧ), якщо це необхідно; 

   - діючі  Члени мають право отримувати всі документи секторальної групи.   

 

3.2  Постійні Члени 

Постійними Членами секторальної групи  є: 

- Голова, заступник голови, відповідальний секретар, представники ООВ; 

- постійні Члени можуть об’єднуватися в  групи постійних Членів (ГПЧ), якщо це необхідно; 

- постійні Члени мають право отримувати всі Документи. 
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3.3 Спостерігачі 

В якості спостерігачів, запрошених Головою, для участі в засіданнях секторальної групи 

можуть бути представники: 

- центрального органу виконавчої влади, що здійснює функції технічного регулювання у 

відповідній сферах діяльності (далі – ЦОВВ) (за згодою); 

- Мінекономрозвитку України (за згодою); 

- технічних комітетів стандартизації (за згодою, у разі якщо виникають питання, пов’язані із 

стандартизацією); 

- галузевих асоціацій (об'єднань, спілок тощо)  суб'єктів господарювання чи споживачів 

(користувачів) (за згодою); 

- представники органів з оцінки відповідності, що є призначеними на виконання робіт з оцінки 

відповідності згідно з іншими технічними регламентами, дія яких поширюється на продукцію, 

що є сферою ТР (за згодою); 

- представники національних або іноземних випробувальних лабораторій, а також іноземних 

органів з оцінки відповідності, які акредитовані в сфері діяльності АТЕХ (за згодою); 

- інші технічні фахівці у разі необхідності. 

3.4 Запрошення повинні бути направлені Головою до засідання секторальної групи у строк до 10 днів 

до засідання. Спостерігачі мають право отримувати всі матеріали засідання, а також 

Документи. 

 

4. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

4.1 Завдання й обов'язки секторальної групи 

4.1.1 Завданнями секторальної групи є: 

 - обговорення технічних питань, пов'язаних із застосуванням процедур оцінки відповідності  

вимогам ТР, та прийняття узгоджених рішень  з цих питань; 

 - розроблення та ухвалення документів, спрямованих на забезпечення узгодженості в 

технічному застосуванні ООВ процедур оцінки відповідності вимогам ТР (далі – Документи); 

 - щороку до 25 січня надавати Мінекономрозвитку інформацію про свою діяльність за минулий 

рік. 

4.1.2 Надавати методичну допомогу діючим Членам з питань, що виникають під час виконання ними 

процедур оцінки відповідності вимогам ТР. 

4.1.3 Забезпечувати обмін інформацією з питань технічного застосування процедур оцінки 

відповідності вимогам ТР між членами секторальної групи. 

4.1.4 Забезпечувати можливість регулярного обговорення проблемних питань, що виникають під час 

проведення випробувань на відповідність вимогам ТР.  

4.1.5 Надавати, на запит ЦОВВ, рекомендації щодо застосування ТР. 

Інформувати ЦОВВ про ухвалені секторальною групою Документи та на його запит надавати копії 

таких Документів. 

4.1.6 Визначати у разі потреби серед діючих Членів особу чи групу осіб, на яких покладається 

розроблення відповідного Документа(ів). 

4.1.7 Поширювати серед членів секторальної групи всю необхідну інформацію щодо робіт із 

розроблення та перегляду Стандартів та нормативно-правових актів, що стосуються сфери 

відповідальності секторальної групи. 

4.1.8 Приймати узгоджені рішення за результатами обговорення можливих розбіжностей та протиріч в 

застосуванні членами секторальної групи Стандартів або ТР. 
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Аналізувати інформацію, що публікується органами державної влади України та Європейського союзу 

та іншу відповідну інформацію, яка стосується застосування Стандартів та ТР.  

Аналізувати проблемні питання, що виникають у практичному застосуванні членами секторальної 

групи процедур оцінки відповідності вимогам ТР та за результатами надавати пропозиції щодо 

їх вирішення ЦОВВ. 

4.1.9 Формувати та вести базу Документів, особливо у сферах, охоплених ТР. Доступ до бази даних 

повинен бути доступним для всіх зацікавлених сторін, з урахуванням збереження 

конфіденційності відповідної інформації. 

4.1.10 Члени секторальної групи не мають права передавати виконання своїх обов’язків іншим особам. 

 

4.1.11 У разі, якщо діючий Член не виконує умови членства, Голова інформує орган, що призначає,  

який має впровадити необхідні дії.  

 

4.2 Права секторальної групи 

4.2.1 Співпрацювати з Технічним комітетом стандартизації "Вибухозахищене обладнання" (ТК 187). 

4.2.2 Враховувати у своїй діяльності досвід роботи та рекомендації відповідної європейської 

секторальної групи нотифікованих органів «European Coordination of ATEX Notified Bodies 

Group (ExNBG)».  

4.2.3 Ухвалювати рішення з питань проведення випробувань, визначених у стандартах, добровільне 

застосування яких надає презумпцію відповідності продукції вимогам ТР (далі – Стандарти), з 

метою досягнення необхідної узгодженої практики та забезпечення відтворюваності результатів 

випробувань. 

4.2.4 Організовувати роботи щодо узгодження діючими Членами нових методів випробувань, які не 

охоплені чинними Стандартами, до їх застосування. 

4.2.5 Надавати пропозиції ЦОВВ щодо забезпечення перевірки та перегляду тих Стандартів, які 

включені до відповідного переліку Стандартів і застосування яких не надає презумпції 

відповідності вимогам ТР або надає її лише частково. 

4.2.6 Співпрацювати з іншими органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з іншими 

технічними регламентами. 

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

5.1 Пленарні засідання 

Пленарні засідання, на яких всі діючі та постійні члени секторальної групи мають право бути 

присутніми, повинні бути організовані принаймні один раз на рік таким чином: 

5.1.1 Кожен діючий Член може призначити до трьох делегатів, один з яких повинен бути визначений 

в якості головного делегата, тобто з правом голосу. Це питання має бути визначено до початку 

пленарного засідання. Цей запис має бути доданий до протоколу пленарного засідання. Якщо 

учасник, не в змозі бути присутнім на пленарному засіданні, він може призначити іншу особу 

як свого заступника.  

5.1.2 Інформація про людей, які будуть присутні на засіданні, подається відповідальному секретарю 

заздалегідь до засідання, для забезпечення належної організації цього засідання. 

5.1.3  Рішення секторальної групи повинні прийматися на основі консенсусу.  

5.1.4 Документація щодо питань, винесених на обговорення, повинна бути направлена Голові 

заздалегідь, щоб мати можливість включити питання в порядок денний та провести розподіл 

документів, щонайменше за 4 (чотири) тижні до засідання. Документи, що надані пізніше ніж за 

4 (чотири) тижні до засідання можуть бути також включені у порядок денний, якщо за це 

проголосувало не менш ніж дві третини присутніх дійсних членів за умови, кворуму не менш 

ніж 75% дійсних членів, присутніх на засіданні. Якщо кворуму не досягнуто, питання 

вирішується згідно із п. 5.2.  
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5.1.5 Засідання може бути визнано правомірним, якщо на засіданні присутні Голова та щонайменше 

по одному представнику Членів секторальної групи. Можна проводити засідання on-line (веб-

конференції) та поєднувати засідання, у випадку якщо представник Члена не має можливості 

бути на місці зустрічі. Про неможливість участі в засіданні повноправний член секторальної 

групи повідомляє Голові не пізніше ніж за два робочих дні до дня проведення засідання. 

5.1.6 Члени секторальної групи, які не змогли взяти участь у засіданні, можуть подати свої 

пропозиції в письмовому вигляді до голосування. 

5.1.7 У процедурі голосування з будь-якого питання щодо діяльності секторальної групи беруть 

участь Постійні члени секторальної групи. 

Голосування відбувається безпосередньо на засіданні секторальної групи, яке здійснюється 

відкрито через вставання, підняття руки, закрито (таємно), через бюлетень (додаток Д). Також 

допускається голосування по e-mail в день голосування та on-line, у випадку веб-конференції. 

У разі парної кількості голосів вирішальним вважається голос Голови секторальної групи. 

5.1.8 Якщо консенсус не може бути досягнутий, питання може бути передано до ТК 187 з питань, 

пов'язаних з гармонізованими стандартами, або Мінекономрозвитку з питань, що стосуються 

технічного регламенту. 

5.1.9 Після пленарного засідання відповідальний секретар повинен протягом двох тижнів 

підготувати проект звіту, що містить протокол пленарного засідання (за консультацією Голови).  

5.1.10 Відповідальний секретар секторальної групи направляє проект звіту всім членам секторальної 

групи з проектами роз’яснювальних листів.   

5.1.11 Члени секторальної групи мають період в один місяць, протягом якого вони повинні направити 

свої зауваження відповідальному секретарю. 

5.1.12 Відповідальний секретар повинен внести зміни до звіту щодо отриманих зауважень за 

погодженням Голови. 

5.1.13 Голова та Заступник голови повинні підписати остаточний звіт, а відповідальний секретар 

повинен направити його, разом з порівняльним аналізом отриманих зауважень, всім членам 

секторальної групи. 

5.1.14 Звіти можуть охоплювати рішення, роз'яснення норм стандартів або запити щодо роз'яснень та 

пояснень ТР.   

5.2 Роз’яснювальні листи 

Роз’яснювальні листи повинні розроблятись відповідно до порядку, починаючи зі статті 5.2.1, 

за виключенням, якщо вони є результатом роботи відповідної робочої групи. В такому разі, 

порядок роботи повинен починатися із статті 5.2.3. 

Роз’яснювальні листи (дивись Додаток Е) повинні розроблятись наступний наступним чином: 

5.2.1. Будь який діючий Член секторальної групи, який має пропозиції щодо правильного 

застосування гармонізованих стандартів або окремих пунктів ТР чи ТР в цілому, може 

підготувати проект Роз'яснювального листа, оформленого за формою, зазначеною в додатку Е 

до цього положення. Відповідальний секретар надає номер згідно із п. 5.4 та розсилає наданий 

проект Роз'яснювального листа усім членам секторальної групи та, якщо це доцільно, іншим 

зацікавленим представникам спостерігачів для погодження  

5.2.2. Усі члени секторальної групи та, якщо це доцільно, спостерігачі мають чотири (4) тижні, 

протягом яких вони можуть надсилати свої коментарі, якщо такі є, до Голови та 

відповідального секретаря. Якщо коментарі відсутні та проект Роз'яснювального листа 

погоджено усіма членами секторальної групи, застосовується п. 5.2.4.  

5.2.3. Відповідальний секретар надсилає всі коментарі Члену, який надавав пропозиції, який 

підсумовує їх у остаточний проект Роз'яснювального листа. Відповідальний секретар 

розповсюджує цей остаточний проект Роз'яснювального листа серед членів секторальної групи, 



6 

 

які повинні погодити або відхилити  її протягом чотирьох (4) тижнів. Для прийняття 

Роз'яснювального листа  застосовуються п. 5.2.4. 

5.2.4. Погоджений Роз’яснювальний лист (остаточна редакція) підписується Головою та 

розповсюджується серед членів секторальної групи та  інших зацікавлених спостерігачів.    

5.2.5. Якщо консенсус не досягнутий, питання виноситься на наступне пленарне засідання.  Якщо 

прийняття може бути досягнуто на засіданні, всі коментарі повинні бути підсумовані в новий 

проект Роз'яснювального листа згідно з 5.2.3 або згідно з 5.2.1.   

5.2.6. Кожні п'ять (5) років Роз’яснювальні листи повинні переглядатись задля підтвердження 

застосовності. Якщо актуалізація застосовується без модифікацій (редакційні або незначні 

зміни не розглядаються як модифікації), Голова секторальної групи санкціонує підтвердження 

цих Роз'яснювальних листів. Якщо застосовуються модифікації, вони підлягають дій згідно із п. 

5.2.1. 

5.3.  Застосування рішень та Роз’яснювальних листів  

Затверджені Рішення та Роз’яснювальні листи повинні застосовуватися всіма діючими Членами 

і повинні бути доступні для всіх зацікавлених сторін. 

5.4 Документи секторальної групи 

 Кожен документ, в тому числі роз’яснювальний лист, розповсюджений секторальною групою, 

повинен мати унікальний номер у форматі: № Ex.ООВ.СГ-NNN/рік. Де Ех – це позначення 

сфери відповідальності, тобто ПКМУ 1055 (АТЕХ), ООВ – органи з оцінки відповідності, СГ – 

секторальна група, NNN - послідовний номер, присвоєний відповідальним секретарем. 

Затверджені роз’яснювальні листи повинні мати суфікс /РЛ.  

5.5  Порядок звітування про діяльність секторальної групи 

5.5.1  Щороку до 25 січня Секретаріат надсилає до Мінекономрозвитку звіт про свою діяльність за 

минулий рік. 

5.5.2  Звіт повинен містити: 

- назву секторальної групи; 

- інформацію про Голову, заступника Голови, Секретаря (ім’я, прізвище, посаду, телефон, e-

mail); 

- інформацію про персональний склад секторальної групи; 

- інформацію про робочі групи (постійно діючі та тимчасові); 

- інформацію про співробітництво з іншими секторальними групами; 

- інформацію про співробітництво з міжнародними організаціями; 

- інформацію щодо проведених засідань секторальної групи; 

- іншу інформацію щодо діяльності секторальної групи. 

5.5.3  Звіт підписує Голова та Секретар. 

 

6. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 

6.1 Голова та Заступник Голови повинні належати органам, які є діючими Членами і обираються 

простою більшістю членів секторальної групи.  

6.2  Голова обирається строком на 2 (два) роки і може бути переобраний ще на один термін в два 

(2) роки.  

6.3 Заступник голови обирається строком на 2 (два) роки і не має права на переобрання протягом 2 

(двох) років. 

6.4 Послуги відповідального секретаря повинні бути забезпечені секторальною групою.  
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6.5 Обв’язки Голови 

6.5.1 Представляти секторальну групу там і коли це необхідно (наприклад, в Мінекономрозвитку, 

Технічних Комітетах, національному органі стандартизації, у виробника, в інших вітчизняних 

та міжнародних організаціях, що залучені у галузі ТР).   

6.5.2 Адмініструвати це Положення секторальної групи. 

6.5.3 Сприяти добросовісній конкуренції між діючими Членами. 

6.5.4 Сприяти досягненню консенсусу. 

6.5.5 Сприяти правильній реалізації цього Положення. 

6.5.6 Головувати у пленарному засіданні. 

6.5.7 Визначати дату і місце зустрічі секторальної групи. 

6.5.8 Визначати програму порядку денного відповідно до запитів Членів та консультації з 

Мінекономрозвитку. 

6.5.9 Координувати роботу та обговорення. 

6.5.10 Організовувати підготовку документів і матеріалів щодо діяльності секторальної групи. 

6.5.11 Погоджувати технічні пропозиції щодо розроблення проектів документів секторальної групи. 

6.5.12 Підписувати всі листи секторальної групи, протоколи засідань, резолюції, звіти про результати 

голосування членів секторальної групи, а також інші документи, створені під час діяльності 

секторальної групи. 

6.5.13 Залучати експертів і фахівців з інших організацій для роботи в секторальній групі. 

6.6 Обов’язки заступника Голови  

6.6.1 На письмове доручення Голови, представляти секторальну групу повністю або частково.   

6.6.2 Діяти замість Голови під час пленарного засідання у разі його відсутності . 

6.6.3 Брати участь в координації роботи та обговореннях. 

6.6.4 Переглядати та брати участь у затвердженні звітів та роз’яснювальних листів.  

6.6.5 Допомагати Голові під час обговорення.  

6.6.6 Виконувати делеговані Головою функції, а також функції Голови у разі його відсутності. 

6.6.7 Обов’язки відповідального секретаря.  

  Відповідальний секретар виконує наступне: 

 - надання допомоги Голові в організації пленарних засідань секторальної групи з 

адміністративної точки зору (бронювання переговорних кімнат, забезпечення перекладу і т.д.), 

 - розсилка запрошень, звітів, робочих документів та роз’яснювальних листів, 

 - організація перекладів документів, за необхідністю,  

 - готує проекти планів голосування секторальної групи, бюлетені для голосування, узагальнює 

результати голосування, складає звіти про результати голосування, 

 - веде діловодство секторальної групи, 

 - готує звіти щодо діяльності секторальної групи, 

 - допомагає  Голові у межах своїх завдань і складає технічну документацію, 

 - веде листування з членами секторальної групи, установами, підприємствами, асоціаціями, 

спілками, об’єднаннями тощо.   

6.6.8 Організація, на яку покладаються функції Секретаріату 

Здійснення функцій Секретаріату, згідно з наказом Мінекономрозвитку від 30.08.2017р. №1269, 

покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСКО» (ТОВ «ТЕСКО»), що є 
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юридичною особою – резидентом України, і знаходиться за адресою: вул. Василя Стуса, 35/37, 

Бізнес-центр «Палладінський», офіс 205, м. Київ, 03142. 

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 

  Члени та спостерігачі секторальної групи повинні дотримуватися конфіденційності будь-якої 

інформації, що може вважатися конфіденційною, до якої вони мають доступ через роботу 

секторальної групи, та вживати відповідних заходів, щодо своїх співробітників для збереження 

конфіденційності. 

 

8. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1 Будь-який член може внести пропозицію Голові щодо змін Положення. 

8.2 Голова повинен повідомити про пропозицію всіх Членів принаймні за один місяць до 

наступного пленарного засідання. 

8.3 Офіційне голосування за пропозицією повинне пройти на пленарному засіданні серед активних 

членів. Голосування здійснюється згідно 5.1.7.  

8.4 Пропозиція вважається прийнятою, якщо за нього проголосувало не менш ніж дві третини 

діючих Членів, які мають право голосу.   

 

9. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 

9.1  Фінансування діяльності секторальної групи здійснюється за рахунок призначених ООВ. 

9.2 Порядок фінансування діяльності секторальної групи визначається Секретаріатом та 

затверджується на засіданні секторальної групи. 

 

10. АРБІТРАЖНА ПРОЦЕДУРА 

 

10.1  Ця процедура може застосовуватись лише до питань з інтерпретації затверджених 

роз’яснювальних листів та рішень, які, незважаючи на всі зусилля щодо роз'яснень 

розбіжностей в інтерпретації, можуть виникнути між ООВ та його клієнтом.   

 

Для розумного та швидкого вирішення такої ситуації слід провадити наступний порядок 

арбітражу: 

 

10.2     У першу чергу розбіжність має бути подана у письмовій формі на ім'я Голови секторальної 

групи однією з зацікавлених сторін.  

Голова за погодженням із своїм заступником повинні запропонувати рішення протягом не 

більше одного місяця. 

Якщо передбачається, що мета цього рішення не буде досягнута, це рішення доводиться до 

відома сторін Головою. Якщо це можливо, пропозиція підписується Головою та заступником 

Голови та передається сторонам. 

Після отримання пропозиції, кожна сторона має один місяць, щоб прийняти її або  відмовитися. 

До уваги беруться відмови, що зроблені обов'язково у письмовій формі на ім'я Голови до кінця 

місяця строку, в іншому випадку пропозиція вважається прийнятою. 

У разі погодження сторонами пропозиція має бути оформлена як рекомендації або рішення і 

відразу опублікуватися. 

 

10.3 У випадках коли розбіжність не вирішується шляхом застосування пункту 10.2, інформація 

щодо розбіжності передається Головою до всіх зацікавлених сторін та вирішується на 

найближчому пленарному засіданні. Рішення приймаються шляхом голосування згідно 5.1.7. 

Утримання не вважається голосуванням.  

Рішення публікуються Головою секторальної групи.  
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Додаток А 

до Положення про 

секторальну групу 
 
 

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

призначених органів з оцінки відповідності згідно з  

Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання 

в потенційно вибухонебезпечних середовищах 

 

Назва технічного регламенту Процедура оцінки відповідності, передбачена 

технічним регламентом 

Технічний регламент обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2016 N 1055 

Модуль B (експертиза типу) 

Модуль D (відповідність типу на основі забезпечення 

якості виробничого процесу) 

Модуль F (відповідність типу на основі перевірки 

продукції) 

Модуль C1 (відповідність типу на основі 

внутрішнього контролю виробництва з 

випробуваннями продукції під наглядом) 

Модуль E (відповідність типу на основі забезпечення 

якості продукції) 

Модуль G (відповідність на основі перевірки одиниці 

продукції) 

Підтвердження отримання та зберігання технічної 

документації виробника, визначеної Модулем A 

(внутрішній контроль виробництва) 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP161055.html
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Додаток Б 

до Положення про 

секторальну групу 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

КЕРІВНИЙ СКЛАД СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічним регламентом 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, затвердженим постановою  

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 

 

 

Голова – Папазов Володимир Володимирович, директор ТОВ “ТЕСКО”, керівник 

Органу з сертифікації та оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», кандидат технічних наук, 

аудитор, експерт технічний, тeл./фaкс +380 44 495 3380,  

e-mail: info@tecko.com.ua, papazov.v@gmail.com.  

 

Заступник голови – Меженков Костянтин Володимирович, начальник відділу з 

оцінки відповідності ТОВ "Сертіс-Центр", Голова ТК 187. 

 

Відповідальний секретар – Іхно Олександр Сергійович, заступник директора з 

якості ТОВ «ТЕСКО», тeл./фaкс +380 44 495 3380, e-mail: info@tecko.com.ua,  

ikhno@ukr.net.  

 

 

Керівний склад секторальної групи обрано на першому плінарному засіданні 

секторальної групи, Рішення № Ex.ООВ.СГ-001/2018 07.05.2018р. 

 

mailto:info@tecko.com.ua
mailto:papazov.v@gmail.com
mailto:info@tecko.com.ua
mailto:ikhno@ukr.net
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Додаток В 

до Положення про 

секторальну групу 

 

СТРУКТУРА СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ 

призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічним регламентом 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно 

вибухонебезпечних середовищах, затвердженим постановою  

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 

 
 
 

 
 

Голова 
секторальної 

групи 

Заступник 
голови 

секторальної 
групи 

Відповідальний 
секретар 

секторальної 
групи 

Секретаріат 
секторальної 

групи 

Призначені органи 
(повноважні 

представники) 

 
 

 
 

 
 

Робочі групи 



12 

 

 
 

Додаток Г 

до Положення про 

секторальну групу 

 

ПЕРЕЛІК 

призначених органів - членів секторальної групи органів з оцінки відповідності призначених 

Мінекономрозвитку згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, 

призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

та їх повноважних представників 

н/ч 

Назва призначеного органу – 

члена секторальної групи (ім’я 

та прізвище його повноважного 

представника (представників) 

Адреса призначеного органу  

(телефон, факс, електронна адреса) 
Примітка 

    

1 2 3 4 

1. 
ТОВ «ТЕСКО» 

 

03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 11-Б, 

тел./факс +38(044)-495-33-80, 
UA.TR.006 

 

1. Папазов Володимир 

Володимирович  

Директор ТОВ «ТЕСКО», керівник ООВ 

e-mail: papazov.v@gmail.com, 

info@tecko.com.ua, 

з правом 

голосу 

 
2. Іхно Сергій Опанасович Заступник начальника ВЛ «ТЕСКО»  

2. 

ТОВ "Сертіс-Центр" 09113, Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Фастівська, 23, 

тел./факс: (+38) 0456-381-700,  

тел.: (+38) 067-620-97-09, 

UA.TR.115 

 
3. Меженков Костянтин 

Володимирович 

Начальник відділу з оцінки відповідності 

E-mail: sertis-center@ukr.net  
з правом 

голосу 

 
4. Потапов Андрій 

В’ячеславович 

Заступник директора з оцінки відповідності  

3. 

ДП "Західний експертно-

технічний центр Держпраці" 

вул. Б. Хмельницького, 233а, м. Львів, 79037, 

тел. (032) 294-89-76,  

тел./факс (032) 293-22-60, 

E-mail: oov@zetc.lviv.ua  

UA.TR.105 

 
5. Макар Ярослава Романівна Головний інженер  

ДП „Західний ЕТЦ Держпраці" 
з правом 

голосу 

 
6. Сущенко Віталій Іванович Начальник бюро з оцінки відповідності 

ДП „Західний ЕТЦ Держпраці" 

 

Примітка. До складу секторальної групи також додаються усі нові органи оцінки відповідності 

призначені Мінекономрозвитку України згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055. 

 

 

 

 

mailto:papazov.v@gmail.com
mailto:info@tecko.com.ua
mailto:sertis-center@ukr.net
mailto:oov@zetc.lviv.ua
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Додаток Д 

до Положення про 

секторальну групу 

 

СЕКТОРАЛЬНА ГРУПА 

призначених органів з оцінки відповідності згідно з технічним регламентом обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 

 

вул. Василя Стуса, 35/37, Бізнес-центр «Палладінський», офіс 205, м. Київ, 03142 

(E-mail Секретаріату _______________) 

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

Форма голосування _______________________ 

Дата розповсюдження бюлетеня Дата закінчення голосування 

  

 

1. ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ 

 

 

2. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 
 

Голова        Володимир Папазов 

        

Відповідальний секретар     Олександр Іхно 

               

 

ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 

1.  «ЗА» 

______________________________________________________________________ 

2.  «ПРОТИ» 

______________________________________________________________________ 

3.  «УТРИМАВСЯ» 

______________________________________________________________________ 

 

Член секторальної групи ________________________________________ 
        (Ім’я та прізвище)
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Рекомендації щодо заповнення бюлетеня для голосування 

1. Бланк бюлетеня для голосування може містити одне чи кілька питань, 

винесених па голосування. 

2. Дату закінчення голосування вказують у разі проведення голосування 

листуванням, голосування по e-mail в день голосування, та on-line у випадку веб-

конференції. 

3 У пункті 1 «Питання, винесене на голосування» необхідно уважно та ретельно 

сформулювати текст питання, яке мас бути чітким, щоб уникнути його двоякого 

тлумачення. Саме формулювання, внесене в бюлетень для голосування, є підставою 

рішення, якому підкоряються всі члени секторальної групи. 

У пункті 2 «Додаткова інформація» наводять перелік документів, які додають до 

бюлетеня щодо питання, винесеного на голосування. Це можуть бути, наприклад, 

пропозиція щодо створення робочої групи, пропозиція до Програми робіт секторальної 

групи тощо. 

4. Бюлетень для голосування мають підписати голова секторальної групи й 

відповідальний секретар секторальної групи після його складання, а також член 

секторальної групи після його заповнення.  

 

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним: 

а) якщо бюлетень для голосування містить більше одного голосу за можливими 

варіантами голосування; 

б) якщо варіант відповіді «за» залишено більше ніж в одному із запропонованих 

формулювань; 

в) якщо бюлетень не підписано чи він не дає можливості ідентифікувати члена 

секторальної групи, який проголосував; 

г) якщо під час підрахунку голосів отримано два чи більше бюлетенів одного 

члена секторальної групи, в яких за одним і тим самим питанням залишено різні 

варіанти голосування. 
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Додаток Е 

до Положення  

про секторальну групу 

 
Шаблон початкової пропозиції згідно 5.2.1 та 5.2.2 

 

СЕКТОРАЛЬНА ГРУПА 

призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах 

 

ПРОЕКТ  

РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

№ _________ від _________20__р. 

 
Статус Початкова пропозиція від  Дата  

 

Цей початковий проект роз'яснювального листа надається для розгляду відповідно до підпунктів 5.2.1 

та 5.2.2 Положення секторальної групи.  

Просимо надати коментарі згідно із доданою таблицею до 

{дд.мм.рррр.} 

Якщо коментар не буде отриманий до зазначеної дати, цей документ буде опубліковано як 

Роз’яснювальний лист. 
{Заголовок} 

 
Опис проблеми: 

 

 

Питання: 

 

 

Відповідь: 

 

Член секторальної групи, 

Представник ООВ  ______________                 підпис                                        дата 

 

 

ТАБЛИЦЯ КОМЕНТАРІВ 

до проекту Роз’яснювального листа № ____ від ______ 
Призначений ООВ, 

представник 

(прізвище і ініціали) 

Коментар Запропоновані зміни  Зауваження від подавця 

пропозиції  
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Шаблон остаточної пропозиції згідно 5.2.3 
 

СЕКТОРАЛЬНА ГРУПА 

призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах 
 

РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

№ _________ від _________20__р. 

 
Статус Початкова пропозиція від  Дата  

Остаточна пропозиція від  Дата  

Згода на пропозицію від ООВ Так Ні 

UA.TR.006   

UA.TR.105   

UA.TR.115   

   

 

Цей остаточний проект надається для голосування відповідно до підпункту 5.2.3 Положення 

секторальної групи. Зверніть увагу, що утримання не враховується як голосування. 

Просимо проголосувати до 

дд.мм.рррр. 
{Заголовок} 

 
Опис проблеми: 

 

Питання: 

 

Відповідь: 

 

Погоджено: 
Призначений ООВ, представник (прізвище і ініціали) Підпис, дата 

UA.TR.006  

UA.TR.105  

UA.TR.115  

 

 

Шаблон Роз’яснювального листа згідно 5.2.4 
 

СЕКТОРАЛЬНА ГРУПА 

призначених Мінекономрозвитку органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах 
 

{Заголовок} 

Автор: 

 

Затверджено 

Головою 

{ПІБ} Дата:  {Номер} 

Актуалізовано 

Головою 

{ПІБ} Дата:  {Номер} 

     

 
Опис проблеми: 

 

Питання: 

 

Відповідь: 

 


