Додаток
ЗВІТ ЗА 2018 РІК
діяльності технічного комітету стандартизації
ТК-165
«Безпека та життєздатність міст і громад, інтелектуальні міські інфраструктури,
автоматизовані системи управління будівлями»
а. номер ТК
б. назва ТК

165
Безпека та життєздатність міст і громад, інтелектуальні міські
інфраструктури, автоматизовані системи управління будівлями

в. номер, дата, назва наказу щодо Наказ Держспоживстандарту України № 273 від 29.07.2009 р. "Про створення
створення ТК
технічного комітету стандартизації “Індустрія безпеки“ (ТК 165)"
Зміну назви ТК 165, зміну керівного складу ТК 165 та Положення про ТК 165
затверджено наказом ДП УкрНДНЦ від 21.09.2017 р. № 290.
г. ім’я, прізвище, посада, адреса, Долинний Анатолій Степанович, генеральний директор ТОВ "КСтелефон, факс, e-mail голови ТК
Мехатронікс", 03179,
м. Київ, пр. Перемоги, 123, (044) 284-08-89,
das@ufib.com.ua
д. ім’я, прізвище, посада, адреса, Черкашин Олександр Іванович, директор ВГО "УФІБ", 03179, м. Київ, пр.
телефон, факс, e-mail заступників Перемоги, 123, оф. 511, (044) 232-04-49, (067) 2302240, cher@ufib.com.ua.
голови ТК
е. ім’я, прізвище, посада, адреса, Вайда Олег Дмитрович, начальник відділу виконавчих пристроїв та систем
телефон,
факс,
e-mail ТОВ «КС-Мехатронікс», 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 123, оф. 511, тел.(050)
відповідального секретаря ТК
949-82-68, e-mail: vaida@card-sys.com, cher@ufib.com.ua
ж. назва (повну та скорочену), адреса, Всеукраїнська громадська організація "Українська Федерація Індустрії
телефон, факс, e-mail, веб-сайту Безпеки", статут зареєстровано Міністерством юстиції України, наказ від
організації, що виконує функції 28.08.2007 р. № 700/5. Свідоцтво № 2739.
секретаріату ТК
03179, м. Київ, пр. Перемоги, 123, оф. 511, (044) 284-12-16, ufib@ufib.com.ua,

и. структура ТК: назва ПК/РГ ТК,
назва (повну та скорочену), адреса,
телефон, факс, e-mail, веб-сайт
організації, що виконує функції
секретаріату ПК,
код та назви об’єктів стандартизації
ТК відповідно до ДК 004 згідно з
наказом
щодо
затвердження
об’єктів стандартизації ТК

www.ufib.com.ua.
ПК 1 Безпека та життєздатність. Сталі міста та громади. Інтелектуальні міські
інфраструктури
03.080.99, 03.100.01, 13.200, 91.040.10, 91.040.20, 91.040.30, 91.040.99
Послуги з оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та
катастроф; процеси управління надзвичайними ситуаціями, процеси масового
суспільного оповіщення та евакуації; показники та індикатори сталості міст і
громад; планування стратегії для інтелектуальних міст та громад;
інтелектуальні інфраструктури громад; заходи з безпеки та життєздатності міст
та громад; проектування інтелектуальних інфраструктур та систем убезпечення
для досконалого підтримання життєздатності міст, громад і будівель за
призначенням і використанням тощо.
ПК 2 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ).
Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Енергоефективність будівель
з використанням АСМУБ
13.200, 29.130.99, 35.240.99, 91.120.25, 91.140.01, 91.140.99, 97.120
Cистеми аварійної сигналізації та евакуації; сповіщувачі аварійного стану
будівель; системи передавання сповіщень та оповіщення про надзвичайні
ситуації; інтегровані системи безпеки; автоматизовані системи моніторингу та
управління будівлями (АСМУБ); житлово-будівельні електронні системи
(ЖБЕС); системи управління та збирання даних про стан інженерних систем
будівель; структуровані кабельні мережі; протоколи передавання даних;
функції автоматизації, контролювання, керування інженерними системами;
терміни та визначення; контролери; пристрої інтерфейсів; енергоефективність
будівель, показники впливу АСМУБ на рівні енергоефективності;
інспектування інженерних систем будівель та АСМУБ, сертифікація будівель
на відповідність вимогам рівнів енергоефективності тощо.

ПК 3 Будівельна арматура та устатковання
91.140.99, 91.190
Будівельна арматура: замки, циліндри, засувки, защіпки механічні та
електронні; устатковання та системи управління аварійними виходами на
шляхах евакуації, у тому числі електрично керовані; турнікети; автоматизовані
системи паркування; інші виконавчі пристрої та устатковання.
Секретаріат всіх 3-х ПК веде Всеукраїнська громадська організація
"Українська Федерація Індустрії Безпеки", 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 123,
оф. 511, (044) 284-12-16, www.ufib.com.ua
ISO/TC 268 (Р – член);
ISO/TC292 (Р – член);
ISO/TC 205 (Р – член);
CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC (Р-член);
CEN/TC 33/WG 4; CEN/TC 391; CEN/TC 156/WG 23; CEN/TC 176; CEN/TC
228/WG 4; CEN/TC 247; CEN/TC 340; CEN/TC 391; CLC/TC 205 (О – член)

к. номер та назва відповідного
міжнародного і регіонального ТК, а
також підкомітету, в якому бере
участь у роботі ТК: ISO (активний
член
(Р-член),
спостерігач
(О-член)), IEC (активний член
(Р-член), спостерігач (О-член)),
CEN, CENELEC, ETSI, МТК
(активний
член
(Р-член),
спостерігач (О-член)), участь у
роботі інших міжнародних та
регіональних
організаціях,
які
здійснюють діяльність у сфері
стандартизації та результат роботи
у цих організаціях
колективних
та Кількість колективних членів ТК – 23
л. кількість
індивідуальних членів ТК
Кількість індивідуальних членів ТК – 0

щодо
проведених
м. інформація
засідань ТК, кількості питань, що
потребували голосування
н. інформація погоджувальних нарад і
семінарів
п. інформація щодо співпраці та
взаємодії з іншими ТК
р. інші дані щодо діяльності

У 2018 році було проведено 4 засідання ТК, 7 питань потребували голосування.
Погоджувальні наради: 3
Семінари - не проводились.
ТК 25, ТК 143, ТК 302.

У звітному періоді 2018 року розроблено та затверджено національних
стандартів:
- всього 0;
З них:
- методом підтвердження – 0;
З них гармонізованих з:
- міжнародними – 0;
- регіональними (європейськими) – 0.
Наразі проводиться робота щодо узагальнення пропозицій до Програми робіт
з національної стандартизації на 2019 рік.
Заплановано розроблення національних стандартів, гармонізованих з
регіональними (європейськими) – 6.
с. рекомендації щодо вдосконалення Проблемним питанням є недосконалість ДСТУ 1.14 з некоректними
діяльності ТК та наявні проблеми
посиланнями на ДК 004, що не відповідає правилам міжнародної
стандартизації, а також накопиченням зайвих форм звітності для ТК.
Рекомендація ДП УкрНДНЦ:
- скасувати ДСТУ 1.14 та розробити Правила організації роботи ТК
відповідно до процедур правил міжнародної стандартизації ISO/IEC

Голова ТК 165

А. Долинний

Відповідальний секретар ТК 165

О. Вайда

