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1. Зaтвеpлити кеpiвний склaД Crктopa;lьнoi гpyпи TP 536:
- Гoлoвa секTopaJIЬнoi гpyпи TP 536 - Гyлolпник BaДим AнaтoлiйoBич, гrнrpaльний

Дt{рекTоp ToB CII (TOBAPI{CTBO TDG{IЧI{OГO I{AГJ{'IДУ fiIЕКС>>;- Зaстyпник гoЛoBи секToptlJlЬнoi гpyпи TP 536 _ ocипoв oлексaндp Biктopови.r'
генеpaльний Диp.rкTop ToB (IlAyкoBo-BиPoБHиtIЕ ПIДПPисмствo
BиПPOБУBAЛЬHIДZ ЦЕнTP кAЗOBМAIПTЕCT>;

_ Cекpетap - Безcмеpтнa Haтaлiя Леoнтiiвнa.
2. Зaтверлити <<Поло)кQЕ{ня t{рo GектоpaJТьнy грyпy признaчrЕих opгaнiв з оцiнки

вiдпoвiднoстi згiДнo з технiчниМ реглaМrнтoм pyхoмoгo 
_oблaДнaння, 

щo пpaЩоe пiд
Tискoм) з ypaхyвaнням змiн BIIeсrних в п.5.3.

3. Зaтвepлити кГIлaн дiяльнoстi секTоpitЛЬнoi гpyпи пpиЗнaЧених opгaнiв з oцiнlса
вiдпoвiднoстi згiднo з TехнiчниM prгJIaмеIlToM pyхoп{oгo oбпaДнaнIUI, щo пpaцroс пiд
TискoМ, зaTвrpДжrним ПКМУ вiдО4.07.2018 ]ф 5З6 нa2О21 piк>>

4. Погoдити Poз'яснroвaльний лист Nb CГ 536-00|l202t-PЛ вiд 09.04.2О2|p' щoДo
нaДaш{rl експrpTнoгo BиоI{OBку з TехIIiчниx пиTaнЬ вiДноcнo пoшиpeш{я дii Tехнiннoго
pегЛaMrнTy pyхoмoгo oблaДнaння, щo пpaцюс пiд TиcкoМ, зaTBеpДженoгo пocTaнoBolo
Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни ьiд04.О7 '2018 Nb536 нa пpoДyкцitо, зaзнaurtry y кoпii нaДaнoгo
лиcтa вiд ToB кBелдмapкrт)) Ta нaДiслaти зaпиTyBaчy poз'яснo"*. Ьiд.'oвiДa.пьний -
Cекpетap.

5. oпpalцоBaTи пиTa}Iня ЩoДo BrДення Pеeощy pyхoIt{oгo oблaднaння, Щo пpaIцoe пiд
TиокoIv{: НaДaTИ пpoпoзицii щoДo вiДпoвiДaльнocтi зa BеДенI{я prсcTpy, pоipoблення
пporкTy пoлoжrl{ня щоДo BеДrння prсоTpy, poзpoбити фopмy pеестpiв.

6. Поклaоти фyнкцii щoДo pозpoбки сTalrДapTизoвat{иx <<Tехнoлoгiчних кapT пo
пpoBrдrншо оцiнки вiдпoвiдностi oблaднaння згiднo з Tехнiчним pеглaМrнTоM pyхoМoгo
oблaДнaння, Щo пPaцroс пiд TиcкoM, зaTBrpдх(еI{иM пoсTaнoBolo Кaбiнеry йнiсщiв
Укpai'ни вiд04.07.2018 Nb 536> нa ToB CП кTOBAPИCTBO TЕХI{Iчнoгo ндгляДy
ДIЕкC). Biдпoвiдальний - генеpaльний ДиpекTop ToB CП кTOBAPИCTBO
TDGtIчHoГo HAГЛЯДУ ДЕксD Гyдolшник B'A.

1. fIicля oпpaцIоBelrня, винlстll нir нacЦШне зaоiДaнtrя IIиTAI{ня првoмipноcтi нaДaння
Деp)кaBlrиМ opгaнal\,{ pинкoBoгo нaГJIяДy кoнфiденцiйнoi iнфopмaцii щo сToсyсTЬся
зaМoB}Iикa.
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