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Пункт 7   

7…. 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском газів, 

парів таких робочих середовищ, 

в яких тиск пари за максимально 

допустимої температури 

перевищує нормальний 

атмосферний тиск (1013 мілібар) 

більш як на 0,5 бара, у межах 

таких граничних значень: 

… 

 

робочого середовища з 

тиском пари за максимально 

допустимої температури не 

більше 0,5 бара вище 

7…. 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском газів, парів, 

а також робочі середовища, тиск 

пари яких, за максимально 

допустимої температури 

перевищує нормальний 

атмосферний тиск (1013 мілібар) 

більш як на 0,5 бара, у межах таких 

граничних значень: 

… 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

7… 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском 

газів, парів, а також таких 

рідин, тиск пари яких за 

максимально допустимої 

температури, перевищує 

нормальний атмосферний 

тиск (1013 мілібар) більш як 

на 0,5 бара, у межах таких 

граничних значень: 

…. 

рідин з тиском пари за 

максимально допустимої 

температури не більше 0,5 

бара вище нормального 

 

gases, liquefied gases, 

gases dissolved under 

pressure, vapours and also 

those liquids whose vapour 

pressure at the maximum 

allowable temperature is 

greater than 0,5 bar above 

normal atmospheric pressure 

(1 013 mbar) within the 

following limits: 

…. 

(ii) liquids having a vapour 

pressure at the maximum 

allowable temperature of not 

more than 0,5 bar above 
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нормального атмосферного 

тиску (1013 мілібар) у межах 

таких граничних значень: 

… 

 

2) обладнання, що працює 

під тиском, місткістю більш як 2 

літри та призначене для 

утворення пари або перегрітої 

води за температури більш як 

110° C, яке підігрівається 

полум’ям або іншим чином і 

якому загрожує небезпека 

перегріву, зокрема автоклави 

(діаграма 5 додатка 2); 

 

 

 

 

 

3) трубопроводи для: 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском, пари і 

робочого середовища з тиском 

пари за максимально допустимої 

температури не вище 

нормального атмосферного 

тиску (1013 мілібар) більш як на 

0,5 бара у межах таких 

граничних значень: 

 

 

 

 

 

… 

2) обладнання, що працює під 

тиском, місткістю більш як 2 літри 

та призначене для утворення пари 

або перегрітої води за температури 

більш як 110° C, яке підігрівається 

полум’ям або іншим чином і якому 

загрожує небезпека перегріву, 

зокрема автоклави (скороварки) 

(діаграма 5 додатка 2); 

 

 

 

 

 

 

3) трубопроводи для: 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском, пари і 

робочого середовища з тиском 

пари за максимально допустимої 

температури вище нормального 

атмосферного тиску (1013 мілібар) 

більш як на 0,5 бара у межах таких 

граничних значень: 

 

 

атмосферного тиску (1013 

мілібар) у межах таких 

граничних значень: 

 

…. 

2) обладнання, що 

працює під тиском, 

місткістю більш як 2 літри 

та призначене для 

утворення пари або 

перегрітої води за 

температури більш як 110° 

C, яке підігрівається 

полум’ям або іншим чином і 

якому загрожує небезпека 

перегріву, зокрема 

скороварки (діаграма 5 

додатка 2); 

 

 

3) трубопроводи для: 

газів, зріджених газів, 

розчинених під тиском 

газів, парів таких робочих 

середовищ, в яких тиск пари 

за максимально допустимої 

температури перевищує 

нормальний атмосферний 

тиск (1013 мілібар) більш як 

на 0,5 бара, у межах таких 

граничних значень: 

normal atmospheric pressure 

(1 013 mbar) within the 

following limits: 

 

… 

fired or otherwise heated 

pressure equipment with the 

risk of overheating intended 

for generation of steam or 

super-heated water at 

temperatures higher than 110 

°C having a volume greater 

than 2 L, and all pressure 

cookers (Annex II, table 5); 

 

 

 

piping intended for: 

(i) gases, liquefied gases, 

gases dissolved under 

pressure, vapours and 

those liquids whose vapour 

pressure at the maximum 

allowable temperature is 

greater than 0,5 bar above 

normal atmospheric 

pressure (1 013 mbar) 

within the following limits: 
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… 

робочого середовища з 

тиском пари за максимально 

допустимої температури не 

більш як 0,5 бара атмосферного 

тиску (1013 мілібар) у межах 

таких граничних значень: 

 

.. 

4) запобіжні пристрої, а 

також ті, що працюють під 

тиском і призначені для 

обладнання, що 

регулюються підпунктами 1-

3 пункту 7 цього Технічного 

регламенту, зокрема агрегати. 

… 

Не враховано в зміні 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

 

рідин з тиском пари за 

максимально допустимої 

температури не більш як 0,5 

бара атмосферного тиску 

(1013 мілібар) у межах 

таких граничних значень: 

 

 

4) запобіжні пристрої та 

пристрої, що працюють під 

тиском, призначені для 

обладнання, що 

регулюються підпунктами 

1-3 пункту 7 цього 

Технічного регламенту, в 

тому числі там, де таке 

обладнання вбудоване у 

агрегати (збірки). 

… 

liquids having a vapour 

pressure at the maximum 

allowable temperature of not 

more than 0,5 bar above 

normal atmospheric pressure 

(1 013 mbar) within the 

following limits: 

 

 (d) safety and pressure 

accessories intended for 

equipment covered by points 

(a), (b), and (c) including 

where such equipment is 

incorporated into an 

assembly. 

Додаток 2   

Діаграма 2 п. 4 Додаток 2.  

В особливих випадках 

переносні вогнегасники та 

балони для дихального 

обладнання відносяться до 

категорії III 

 

Не враховано в зміні  

Діаграма 2 п. 4 Додаток 2.  

Як виключення, 

переносні вогнегасники і 

балони для дихального 

обладнання повинні бути 

віднесені щонайменше до 

категорії III. 

Table 2 
Exceptionally, portable 

extinguishers and bottles for 

breathing equipment shall be 

classified at least in category 

III 

Додаток 3   

Модуль D 

49. Призначений орган повинен 

проводити періодичні аудиторські 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

49. Призначений орган 

повинен проводити періодичні 

MODULE D 

4.3. The notified body shall carry 

out periodic audits to make 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF/print#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF/print#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF/print#n87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D0%BF/print#n87
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перевірки, щоб пересвідчитися в тому, 

що виробник підтримує та застосовує 

систему управління якістю, і надає 

виробникові аудиторський звіт. 

Регулярність проведення періодичних 

аудиторських перевірок повинна бути 

такою, щоб повторна оцінка 

проводилася кожні три роки. 

 

Модуль D1 

67. Призначений орган повинен 

проводити періодичні аудиторські 

перевірки, щоб пересвідчитися в тому, 

що виробник підтримує в належному 

стані і застосовує систему управління 

якістю, а також подавати виробнику 

звіт про аудит. Регулярність 

проведення періодичних аудитів 

повинна бути такою, щоб повторна 

оцінка проводилася кожні три роки. 

 

 

Модуль E 

83. Призначений орган повинен 

проводити періодичні аудити, щоб 

пересвідчитися в тому, що виробник 

підтримує в належному стані і 

застосовує систему управління якістю, 

а також подавати виробнику звіт про 

аудит. Періодичні аудиторські 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

аудиторські перевірки, щоб 

пересвідчитися в тому, що 

виробник підтримує та 

застосовує систему управління 

якістю, і надає виробникові 

аудиторський звіт.  

Регулярність проведення 

періодичних аудитів повинна 

бути такою, щоб повна 

повторна оцінка проводилася 

кожні три роки. 

 

67. Призначений орган 

повинен проводити періодичні 

аудиторські перевірки, щоб 

пересвідчитися в тому, що 

виробник підтримує в 

належному стані і застосовує 

систему управління якістю, а 

також подавати виробнику звіт 

про аудит. Регулярність 

проведення періодичних 

аудитів повинна бути такою, 

щоб повна повторна оцінка 

проводилася кожні три роки 

Модуль E 

83. Призначений орган повинен 

проводити періодичні аудити, 

щоб пересвідчитися в тому, що 

виробник підтримує в 

належному стані і застосовує 

систему управління якістю, а 

також подавати виробнику звіт 

sure that the manufacturer 

maintains and applies the 

quality system and provide the 

manufacturer with an audit 

report. The frequency of 

periodic audits shall be such 

that a full reassessment is 

carried out every three years. 

 

 

MODULE D1 

6.3. The notified body shall carry 

out periodic audits to make 

sure that the manufacturer 

maintains and applies the 

quality system and provide the 

manufacturer with an audit 

report. The frequency of 

periodic audits shall be such 

that a full reassessment is 

carried out every three years. 

 

 

 

 

MODULE E 
 

4.3. The notified body shall carry 

out periodic audits to make sure 

that the manufacturer maintains 

and applies the quality system and 

provide the manufacturer with an 

audit report. The frequency of 

periodic audits must be such 
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перевірки проводяться кожні три 

роки.…. 

 

 

 

 

 

 

Модуль Е1 

100. Призначений орган повинен 

проводити періодичні аудиторські 

перевірки, щоб пересвідчитися в тому, 

що виробник підтримує в належному 

стані і застосовує систему управління 

якістю, а також подавати виробнику 

звіт про аудит. Періодичні 

аудиторські перевірки проводяться 

кожні три роки. 
… 

 

 

 

… 

Модуль Н 

132. Призначений орган 

проводить періодичні аудити, щоб 

пересвідчитися в тому, що виробник 

підтримує в належному стані і 

застосовує систему управління якістю, 

і надає виробникові аудиторський звіт. 

Періодичні аудиторські перевірки 

проводять кожні три роки. 

… 
 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

 

 

 

 

 

 

про аудит. Регулярність 

проведення періодичних 

аудитів повинна бути такою, 

щоб повна повторна оцінка 

проводилася кожні три роки. 

….. 

 

 

 

 

100. Призначений орган повинен 

проводити періодичні 

аудиторські перевірки, щоб 

пересвідчитися в тому, що 

виробник підтримує в 

належному стані і застосовує 

систему управління якістю, а 

також подавати виробнику звіт 

про аудит. Регулярність 

проведення періодичних 

аудитів повинна бути такою, 

щоб повна повторна оцінка 

проводилася кожні три роки. 

 

….. 

132. Призначений орган 

проводить періодичні аудити, 

щоб пересвідчитися в тому, що 

виробник підтримує в 

належному стані і застосовує 

систему управління якістю, і 

надає виробникові аудиторський 

звіт. Регулярність проведення 

періодичних аудитів повинна 

бути такою, щоб повна 

повторна оцінка проводилася 

кожні три роки. 

that a full reassessment is 

carried out every three years. 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE E1 

6.3 The notified body shall carry 

out periodic audits to make sure 

that the manufacturer maintains 

and applies the quality system and 

provide the manufacturer with an 

audit report. The frequency of 

periodic audits shall be such 

that a full reassessment is 

carried out every three years. 

 

 

 

 

 

MODULE H 

 

4.3. The notified body shall carry 

out periodic audits to make sure 

that the manufacturer maintains 

and applies the quality system and 

shall provide the manufacturer 

with an audit report. The 

frequency of periodic audits 

shall be such that a full 

reassessment is carried out 

every three years. 
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Модуль Н1 

155. Призначений орган 

проводить періодичні аудити, щоб 

пересвідчитися у тому, що виробник 

підтримує в належному стані і 

застосовує систему управління якістю, 

а також подавати виробнику звіт про 

аудит. Періодичні аудиторські 

перевірки проводяться кожні три 

роки. 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано в зміні 

 

 

Модуль Н1 

155. Призначений орган 

проводить періодичні аудити, 

щоб пересвідчитися у тому, що 

виробник підтримує в 

належному стані і застосовує 

систему управління якістю, а 

також подавати виробнику звіт 

про аудит. Регулярність 

проведення періодичних 

аудитів повинна бути такою, 

щоб повна повторна оцінка 

проводилася кожні три роки. 

 

 

MODULE H1 

5.3.   The notified body shall carry 

out periodic audits to make sure 

that the manufacturer maintains 

and applies the quality system and 

shall provide the manufacturer 

with an audit report. The 

frequency of periodic audits 

shall be such that a full 

reassessment is carried out 

every three years. 

 

 

 


