ПРОТОКОЛ
НАРАДИ ПРО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ
З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ (УНРНКАКГ)
19 березня 2018 р.

м. Київ

Присутні

Список учасників наради наведений в додатку 1 до протоколу

Порядок денний

1 Прийняття в Україні стандарту ЕN 4179 та необхідність створення УНРНКАКГ
(далі Рада);
2 Сфера діяльності та повноваження Ради;
3 Умови членства в Раді;
4 Порядок фінансування;
5 Організація установчих зборів.
1. Інформаційне повідомлення про
- прийняття документу EN4179:2017 як ДСТУ EN4179:2017;
- необхідність створення Української Національної Ради
з неруйнівного контролю в аерокосмічній галузі (УНРНКАКГ);
- сфера діяльності та повноваження Ради;
- вимоги Европейського форуму (ANDTBF) до діючих Рад з НК в
аерокосмічній галузі згідно з чек-листом АNDTBF/14 rev.1
зробив член ініціативної групи по створенню Ради Коваленко В.П.
2. Проект Статуту був опублікований на сайті Українського Товариства з
неруйнівного контролю і технічної діагностики (УТНКТД) в розділі «Новини»
12.05.2017р. Зауважень і доповнень за період до березня
2018 р зроблено не було.
При обговоренні до проекту статуту і організації Ради виник ряд питань:
1) переклад з англійської слова «Board» як Рада - не зовсім коректно;
2) про створення Ради в складі УТНКТД. Офіційна адреса Ради;
3) про членство в Раді: кількість членів, порядок надання заяви про членство,
порядок голосування; вимоги до членів Ради та інші.
4 Ініциативною групою запропоновані можливі джерела фінансування Ради
5 Розглядалися питання щодо установчих зборів
1 Визначити, що створення Української Національної Ради
з неруйнівного контролю в аерокосмічній галузі (УНРНКАКГ) доцільно провести
в складі Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної
діагностики. Адреса м. Київ, вул. Боженко, 11.
Підстава: 1) Звернення до УТНКТД провідних підмприємств – генеральних
підрядників;
2) Погодження Голови УТНКТД;
3) Протокол
3) Практика створення Рад у європейських країнах.
2 Для підготовки установчих зборів створити робочу групу в складі
Коваленко В.П.
Щупак С.О.
Лук`янова Л.Г.
Лашко О.В.
Якубович Т.П.
3 Заява про членство в Раді з правом вирішального голосу подається роботодавцем
з зазначенням прізвища представника підприємства, рівня кваліфікації не нижче 3го (згідно EN 4179), з сертифікатом, який видано Органом, визнаним одним з
діючих членів Форуму Аерокосмічних Рад Європейської Федерації Неруйнівного
Контролю

Обговорення

Рішення

4 Заява про членство в Раді з правом дорадчого голосу подається роботодавцем з
зазначенням прізвища представника підприємства, рівня кваліфікації не нижче 2го (згідно EN 4179 або ISO 9712), з сертифікатом, який видано визнаним Органом.
5 Надати право ДП «АНТОНОВ» бути представленим двома членами Ради, як
організації розробника, виробника і експлуатанта авіаційної техніки.
6 З метою внесення змін та доповнень до проекту статуту Ради, згідно з
обговоренням, направити в робочу групу свої зауваження та пропозиції відповідальний виконавець - Щупак С.О.
контактний тел. (044) 205-22-49
E-mail: tschara@ukr.net
Рішення про внесення змін та доповнень до проекту статуту приймає робоча група
з залученням провідних спеціалістів з неруйнівного контролю генеральних
підрядників.
Після прийняття рішення, внести зміни і доповнення в статут – відповідальний
виконавець – Коваленко В.П.
Розташувати проект статуту зі змінами та доповненнями на сайті УТНКТД.
7 Робоча група визначить дату і місце проведення установчих зборів. Орієнтовно –
травень 2018 р.
Інформацію про установчі збори розташувати на сайті Товариства.
8 Робочій групі підготувати орієнтовний текст заяви роботодавця на участь його
представників у Раді і направити зацікавленим організаціям разом із запрошенням
на участь в Установчих зборах.

