
Інформаційний дайджест новин 

міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації  

та суміжних галузей діяльності  

за березень 2021 року 

За матеріалами сайтів: 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) — www.iso.org 

Європейського комітету стандартизації (CEN) — www.cen.eu  

Європейського комітету стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC) — 

www.cenelec.eu 

 Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) — www.iec.ch 

Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI) — www.etsi.org  

Американського товариства щодо  випробування матеріалів (ASTM) — www.astm.org 

Держстандарту Республіки Білорусь — www.gosstandart.gov.by 

Держстандарту Республіки Казахстан — http://trade.gov.kz 

 

ДОДАТКОВІ НАСТАНОВИ З БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Щойно опубліковано новий довідник, що супроводжує 

ISO 22000.  

Забезпечення безпечності харчових продуктів передбачає 

спільні зусилля кожного гравця в ланцюзі виробництва 

продуктів харчування ‒ від лану до столу. Це означає, що 

всі повинні говорити однією мовою і дотримуватися 

однакових правил.  

ISO 22000 ‒ це довідковий, визнаний на міжнародному рівні документ у 

харчовій промисловості, і щойно опубліковано нову настанову, яка допоможе 

користувачам отримати максимальну користь від нього. 

Опублікована спільно ISO та Організацією Об'єднаних Націй з промислового 

розвитку (UNIDO) нова настанова «ISO 22000:2018. Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Практичний посібник» містить поглиблену та 

практичну інформацію, яка допоможе організаціям ефективніше впровадити 

систему управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) у відповідно до 

ISO 22000:2018.  

Наявність такої системи може принести величезну користь будь-якій 

організації, яка займається виробництвом продуктів харчування, оскільки може 

допомогти зменшити ризик забруднення та шкоди для кінцевого споживача. 

Однак її впровадження не завжди є простим завданням і може потребувати 

значну кількість часу та зусиль.  

Цей новий довідник розроблений, щоб допомогти харчовому сектору краще 

підготуватися до впровадження СУБХП відповідно до вимог ISO 22000:2018, 

допомагаючи їм виконувати різні задачі, роблячи таким чином процес більш 

плавним та ефективним.  
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«ISO 22000:2018. Системи управління безпечністю харчових продуктів. 

Практичний посібник» також надає інформацію про процес сертифікації, яка 

буде корисною для будь-якої організації, яка прагне отримати сертифікат або 

бажає дізнатись про процес сертифікації ISO 22000. 

 

ВІДЗНАЧАЮЧИ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛІСІВ 

 

Здорові ліси для здорової планети.  

Щороку 21 березня відзначається Міжнародний день лісів.  

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації (Food and 

Agriculture Organization ‒ FAO) наші ліси зменшуються приблизно на десять 

мільйонів гектарів на рік.  

Незаконна вирубка лісів сприяє збільшенню викидів парникових газів, витісняє 

громади та позбавляє нас життєво важливих природних ресурсів. Відновлення 

лісів може допомогти зменшити ці наслідки, створивши робочі місця та цінні 

ресурси.  

«Відновлення лісу: шлях до одужання та добробуту» ‒ тема цьогорічного 

Міжнародного дня лісів, а ISO має стандарти, які можуть допомогти досягти 

цього.  

ISO 38200 «Ланцюг постачання деревини та виробів з деревини» сприяє 

сталому веденню лісового господарства за рахунок можливості відстеження 

виробів з деревини. Він забезпечує впевненість споживачів постачальників 

деревини в тому, що продукція надходить із законно заготовлених джерел по 

всьому ланцюгу поставок, заохочуючи тим самим використання екологічно 

чистої деревини та стримуючи незаконні методи.  

Також сприяє відновленню лісів ISO 14055-1 «Екологічне управління. 

Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та 

опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення 

раціональних методів», який містить рекомендації щодо передової практики 

щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням в посушливих та не 

посушливих регіонах.  

Стандарт стосується дій чи втручань, що проводяться з метою запобігання або 

мінімізації деградації земель або, якщо земля вже деградована, сприяння її 

відновленню для покращення продуктивності та здоров'я екосистеми. Він 



охоплює такі аспекти, як повага прав людини, методи ведення лісового та 

сільського господарства, кліматичні умови та промислова діяльність.  

Використання обох цих стандартів та багатьох інших сприяє безпосередньому 

досягненню Цілі сталого розвитку ООН для життя на суші (ЦСР 15), 

спрямованої на «захист, відновлення та сприяння сталому використанню 

наземних екосистем, стале управління лісами, боротьбу з опустелюванням, а 

також зупинити деградацію земель та зупинити втрату біорізноманіття». 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

Стандарти, що захищають наш 

найцінніший ресурс.  

Вода є важливим компонентом 

сталості нашої планети, проте 

близько 2,2 мільярда людей не 

мають доступу до безпечної води. 

Цінність цього важливого ресурсу є 

темою цьогорічного Всесвітнього 

дня водокористування, який 

відзначається 22 березня, і ISO має 

багато стандартів, які допомагають 

нам усім у цьому. 

Програми маркування ефективності використання води можуть бути потужним 

інструментом, щоб нагадувати споживачам про цінність води та спонукати їх 

обирати більш ефективні з точки зору використання води продукти та прилади. 

Незважаючи на те, що у всьому світі існують різні програми, все ще існує 

безліч регіонів, де їх не вистачає, і не існує міжнародно узгодженого способу їх 

створення.  

Майбутній стандарт ISO 31600 «Програми маркування ефективності 

використання води. Вимоги з настановою щодо впровадження» допоможе 

юрисдикціям у будь-якій точці світу запровадити власну схему. Він забезпечить 

набір найкращих практик та настанов щодо підготовки та впровадження 

програми маркування ефективності використання води для сантехнічних 

виробів та приладів, що споживають воду. 

Річард Ламберт (Richard Lambert), менеджер проектного комітету ISO/PC 316 

«Водозберігаючі продукти. Рейтинг», секретаріат якого веде національний 

орган стандартизації Австралії, відповідальний за цей стандарт, сказав, що ця 

настанова призначена для розробки більшої кількості програм маркування 

ефективності використання води, що, в свою чергу, сприятиме зростанню 

ринку якісніших продуктів.  

«Очікується, що озброєння споживачів такими знаннями призведе до 

збільшення попиту на водоефективну продукцію», ‒ сказав Річард Ламберт.  

«Це спонукає виробників більше інвестувати у цю сферу, і так розпочнеться  

доброчесне коло» ‒ додав він.  



Доповненням таких програм є стандарт ISO 46001 «Системи управління 

ефективністю використання води. Вимоги з настановами щодо використання», 

що забезпечує методи та інструменти для вимірювання споживання води та 

допомагає організаціям вживати заходів для оптимізації її використання.  

Інші стандарти ISO, які допомагають організаціям зберігати та заощаджувати 

воду, включають ISO 20760 «Повторне використання води в міських районах. 

Керівні принципи для централізованої системи повторного використання 

води», який складається з двох частин та серія ISO 16075 для використання 

очищених стічних вод у проектах зрошення.  

Це лише кілька з сотень стандартів ISO, які безпосередньо сприяють 

досягненню Цілі сталого розвитку ООН щодо чистої води та санітарії (ЦСР 6), 

яка прагне «забезпечити доступність та стале управління водою та санітарією 

для всіх». Вони конкретно розглядають завдання 6.4: «До 2030 року значно 

підвищити ефективність водокористування у всіх секторах та забезпечити 

сталий забір і постачання прісної води для подолання дефіциту води та 

істотного зменшення кількості людей, які страждають від нестачі води». 

 

ЩОЙНО ОПУБЛІКОВАНО МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO 10013:2021 

«СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. НАСТАНОВИ З 

ДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

ISO 10013:2021 дає настанови щодо 

розробки та ведення документованої 

інформації, необхідної для 

підтримки ефективної системи 

управління якістю, з урахуванням 

конкретних потреб організації. 

Це перше видання ISO 10013 скасовує та замінює ISO/TR 10013:2001, який 

було технічно переглянуто.  

Основні зміни порівняно з ISO/TR 10013:2001 такі:  

‒ ISO 10013:2021 узгоджено з новою структурою та вимогами ISO 9001:2015, 

зокрема вимогами до документації;  

‒ вихідна ієрархія документації більше не використовується, але залишається 

відкритою для користувача. 

ISO 10013:2021 також може бути використаний для підтримки інших систем 

управління, наприклад екологічного управління або систем управління 

охороною здоров’я та безпекою праці.  

Цей стандарт підготовлений Підкомітетом SC 3 «Допоміжні технології» 

Технічного комітету ISO/TC 176 «Управління якістю та забезпечення якості». 

Секретаріат підкомітету SC 3 веде NEN, член ISO у Нідерландах. 



ЗАХИСТ НАШОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В РОЗУМНИХ МІСТАХ 

 

Нещодавно опубліковано нову 

настанову.  

Хмарні обчислення, Інтернет речей, 

мобільні мережі та штучний інтелект ‒ 

лише деякі з інструментів, які міста 

використовують для підвищення 

ефективності та покращення якості 

життя   своїх  громадян,  але  вони також  

піддають нас ризикам та вразливості, пов’язаним із особистою 

конфіденційністю та безпекою. 

Рішень та стандартів існує безліч, але в них не завжди легко орієнтуватися, 

коли по-перше, системи та взаємозв’язки настільки складні, а по-друге, існує 

багато заінтересованих сторін. Щойно опубліковано нову технічну 

специфікацію, яка має на меті допомогти. 

ISO/IEC TS 27570 «Захист конфіденційності. Настанови щодо забезпечення 

конфіденційності для розумних міст» містить рекомендації та настанову щодо 

управління конфіденційністю та використання стандартів, що її підтримують. 

Ці рекомендації стосуються організацій та заінтересованих сторін, які 

займаються наданням, використанням або доступністю послуги в екосистемі 

розумного міста, де багато технологій, систем та заінтересованих сторін 

взаємодіють різними та складними способами. 

Професор Кай Ранненберг (Prof. Kai Rannenberg), керівник групи експертів 

робочої групи WG 5 ISO/IEC JTC 1/SC 27 «Технології управління особистими 

даними та конфіденційністю», яка розробила цю технічну специфікацію, сказав, 

що ця складність може створити проблеми для захисту конфіденційності, «але 

існує багато різних стандартів, які можна використовувати, включаючи 

стандарти для великих даних, хмарні обчислення, управління ІТ та багато 

іншого». 

«Головне знати, які із них найбільш корелюються і яким чином. ISO/IEC TS 

27570 надає вказівки щодо того, як отримати вигоду з наявних стандартів 

найбільш ефективним чином», ‒ додав він. 

Документ використовує багато точок зору, в тому числі точку зору громадян, і 

надає рекомендації щодо того, як стандарти конфіденційності можуть 

використовуватися на глобальному та організаційному рівнях на благо 

громадян. 

Більше того, це відкриє шлях до майбутніх стандартів конфіденційності для 

розумних міст, включаючи стандарти для комунікацій, планів управління 

конфіденційністю та вироблення політики, а також управління згодами тощо. 

ISO/IEC TS 27570 застосовується до всіх типів та розмірів організацій, 

включаючи державні та приватні компанії, державні установи та некомерційні 

організації, які надають послуги в умовах розумного міста. 



Технічна специфікація розроблена підкомітетом SC 27 «Інформаційна безпека, 

кібербезпека та захист конфіденційності» спільного технічного комітету 

ISO/IEC JTC 1 відділу інформаційних технологій ISO та Міжнародної 

електротехнічної комісії (IEC). Секретаріат SC 27 веде DIN, член ISO в 

Німеччині. 

 

EN 17444 ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОПІНГУ: ПЕРШИЙ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ, ЯКИЙ ГАРАНТУЄ БЕЗПЕЧНИЙ РИНОК 

СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ  

  

Європейський комітет зі стандартизації 

(CEN) з гордістю повідомляє про публікацію 

EN 17444 «Запобігання допінгу в спорті. 

Належні практики розробки та виробництва, 

спрямовані на запобігання присутності 

заборонених речовин у харчових продуктах, 

призначених для спортсменів, та харчових 

добавках».  

Це перший  європейський стандарт щодо запобігання присутності заборонених 

речовин у їжі, призначеній для спортивних людей та харчових добавках. 

Запобігання застосування допінгу базується на різних цілеспрямованих діях, і 

одна з цих дій полягає у забезпеченні того, щоб люди, які беруть участь у 

спортивних заходах, під час тренувань чи змагань, не вживали через свій раціон 

їжу, забруднену допінговими речовинами. 

Гарантування безпеки європейських атлетів та спортсменів є надзвичайно 

важливим. Заснований за ініціативи французького органу стандартизації  

AFNOR CEN/TC 453 «Дієтичні добавки та спортивне харчування, що не 

містить допінгових речовин» встановив найкращі практики для належної 

розробки та виробництва, спрямовані на запобігання присутності заборонених 

речовин у їжі, призначеній для спортсменів та харчових добавках. 

За відсутності конкретних європейських норм, добровільний стандарт EN 17444 

описує кілька процесів, які компанії, що застосовують цей стандарт, повинні 

запровадити для зменшення ризику присутності заборонених речовин, 

заборонених антидопінговими нормами та організаціями, такими як Всесвітнє 

антидопінгове агентство (World Anti-Doping Agency ‒ WADA). Спираючись на 

підходи до безпеки харчових продуктів, найкращі практики з розробки та 

виробництва охоплюють різні аспекти, такі як вибір інгредієнтів та 

постачальників, компетентність персоналу, приміщень та виробничих 

інструментів, склад та рецептура продуктів, контроль документації та система 

управління відповідності. 

Цей новий стандарт CEN гармонізує методи розробки та виробництва, щоб 

гарантувати безпечне європейське спортивне харчування та безпечний ринок 

харчових добавок, а також надасть споживачам можливість ідентифікувати 

продукти, які відповідають цьому стандарту, за допомогою відповідної 

інформації на етикетці. Публікація цього першого європейського стандарту на 



допінг є ключовою віхою у покращенні інформування споживачів про допінг у 

спортивному харчуванні в усій Європі та реагування на попит спортсменів на 

надійні продукти харчування. 

 

CEN ТА CENELEC СТВОРИЛИ НОВИЙ СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Незважаючи на те, що штучний інтелект 

(ШІ) існує з 1950-х років, бурхливий 

розвиток останніх років перетворив його в 

один із найперспективніших секторів ІКТ. 

Відбулося колосальне зростання інвестицій 

та використання систем штучного 

інтелекту у багатьох галузях, таких як 

автомобілебудування, охорона здоров'я та 

аеронавтика, що створює нові виклики як 

для промисловості, так і для суспільства. 

Щоб забезпечити розвиток надійних систем ШІ, які поважають визнані в 

Європі основні цінності та права людини, необхідна стандартизація. З цієї 

причини CEN та CENELEC створили новий Спільний технічний комітет CEN-

CENELEC 21 «Штучний інтелект», заснований на рекомендаціях, 

представлених у відповіді CEN-CENELEC на Білу книгу ЄС про ШІ 

(https://ftp.cencenelec.eu/EN/News/PolicyOpinions/2020/CEN-CLC_AI_FG_White-

Paper-Response_Final-Version_June-2020.pdf) та Німецьку дорожню карту 

стандартизації для штучного інтелекту (https://www.din.de/en/innovation-and-

research/artificial-intelligence). Спільний технічний комітет, секретаріат якого 

веде DS, Нідерландський орган стандартизації, буде відповідати за розробку та 

прийняття стандартів щодо ШІ та відповідних даних, а також надаватиме 

вказівки іншим Технічним комітетам, що займаються ШІ.  

Зокрема, CEN-CLC/JTC 21 приступить до визначення та прийняття 

міжнародних стандартів, які вже є або розробляються іншими організаціями, 

такими як ISO/IEC JTC 1 та його підкомітетами, такими як SC 42  «Штучний 

інтелект». Крім того, CEN-CLC/JTC 21 зосередиться на розробці продуктів зі 

стандартизації, що відповідають європейським ринковим та суспільним 

потребам, а також на підтримці законодавства, політики, принципів та 

цінностей ЄС. 

 

  



СЕРТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ 

БЕЗПЕЧНІШОГО НЕБА 

 

За останні кілька років торгівля 

контрафактними та піратськими товарами 

зросла до 3,3% світової торгівлі – про це 

йдеться у звіті Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), з яким 

можна ознайомитись з посиланням: 

https://www.oecd.org/newsroom/trade-in-fake-

goods-is-now-33-of-world-trade-and-rising.htm.  

Такі товари можуть бути небезпечними для здоров'я та безпеки споживачів та 

спричинити значні фінансові втрати. 

Дванадцять відсотків вилучень фальсифікованих товарів належать до категорії 

електричного обладнання, такого як медичні вироби, іграшки та побутові 

електротовари. Але це ще не все. 

Підроблені деталі підвищують ризик  

За останні роки значна кількість підроблених електронних деталей потрапила 

до ланцюга поставок, що створює ризики для продуктивності, надійності та 

безпеки.  

Ці деталі можуть бути виготовлені з неякісних матеріалів, погано зібрані і не 

проходили випробування та оцінку третьою стороною. Якщо вони 

перетворяться у продукцію та системи, це може мати катастрофічні наслідки 

для виробників та дистриб'юторів.  

Підроблені електронні деталі можуть бути вилучені з пристроїв, очищені та 

представлені на ринку як нові, без гарантій, що були дотримані належні методи, 

щоб забезпечити непошкодження та надійність деталі. 

Вселити впевненість  

Літаки складаються з тисяч компонентів. Багато з них є комерційно готовими 

(COTS) електронними компонентами, початково розробленими та 

виготовленими для інших областей, таких як телекомунікації або побутова 

електроніка. Якщо підроблені електронні деталі потраплять у літаки і не будуть 

працювати, результати можуть бути катастрофічними.  

Аерокосмічна та авіаційна галузі вирішують ці проблеми за допомогою IECQ – 

системи оцінки якості електронних компонентів IEC 

(https://www.iecq.org/index.htm), яка пропонує Програму запобігання підробкам 

(IECQ CAP) (https://www.iecq.org/about/cap/). 

В цій програмі використовуються стандарти, розроблені для запобігання, 

виявлення, пом'якшення наслідків та утилізації підроблених деталей для 

виробників або дистриб'юторів, наприклад, IEC 62239-1 «Менеджмент процесів 

в авіоніці. Програма менеджменту. Частина 1. Підготовка та ведення програми 

менеджменту електронних компонентів», який є довідковим для схеми IEC 

https://www.oecd.org/newsroom


Авіоніка – Аерокосмічна оборона і висока продуктивність IECQ ADHP 

(https://www.iecq.org/about/avionics/).  

IECQ CAP дозволяє виробникам та дистриб'юторам гарантувати, що їх 

продукти не фальсифіковані та працюють належним чином. Програма IECQ 

CAP пропонує відбір зразків, процеси тестування, результати випробувань та 

контроль виробництва, які контролюються та перевіряються неупередженим 

стороннім органом із сертифікації. 

Переваги сертифікації IECQ CAP  

Виробники можуть зменшити ризики та відповідальність завдяки сертифікації 

IECQ CAP, а також скористатися:  

• міжнародно визнаною сертифікацією продукції та послуг; 

• поглибленим виявленням потенційних технічних проблем у ланцюзі поставок;  

• виключенням повторного тестування; 

• більш легким прийняттям регуляторами та іншими учасниками ланцюга 

поставок у багатьох країнах. 

Міжнародний дискусійний форум для співтовариства авіоніки 

Форум користувачів авіоніки, відомий як IECQ Hub (https://www.iecqhub.org/), 

був створений IECQ для різних заінтересованих сторін у галузі авіоніки для 

обговорення конкретних технічних питань, галузевих стандартів та програм 

аудиту. Ідея полягає в обміні досвідом, інформацією про ринок та найкращим 

досвідом для оптимізації якості ланцюжка поставок та зниження ризиків.  

Серед учасників – виробники оригінального обладнання авіоніки (OEM) та їх 

субпідрядники, регулятори, авіаконструктори та розробники стандартів. 

Деякі технічні сфери, які розглядаються, охоплюють:  

• управління боротьбою з підробкою; 

• зношення мікросхем, діодів, транзисторів, пасивних та напівпровідникових 

елементів; 

• світлодіодне освітлення;  

• атмосферне випромінювання; 

• механічні частини. 

  



СТАНДАРТИ ТА ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ БЕЗПЕКИ ТА РОБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТІВ  

 

Система CyberKnife M6 в Європейському 

центрі CyberKnife Мюнхен-Гросхадерн 

(Фото від Textefuermedizin, через 

Wikimedia Commons) 

Медичні роботи змінили багато медичних процедур і врятували незліченні 

життя. Міжнародні стандарти гарантують їх безпеку та надійність. 

Роботи широко використовуються в хірургії. Вони розрізають кістки для 

видалення пухлин за допомогою лазера, а також застосовуються в урологічних, 

баріатричних та гінекологічних хірургічних процедурах.  

Повністю автоматизовані цифрові мікроскопи, керовані роботом 

(https://www.synaptivemedical.com/products/modus-v/), вільні руки, дозволяють 

нейрохірургам мати більш чіткий та точний зір. Рука приводиться в дію 

приладами, які відслідковуються, і автоматично переміщує цифровий 

мікроскоп під бажаним кутом огляду, які хірург може не бачити.  

Удосконалена оптика забезпечує більше поле зору, більшу глибину різкості та 

кращу передачу кольорів. Все це дозволяє чітко бачити структури тіла 

постійно.  

Роботи також зіграли важливу роль під час пандемії коронавірусу. Зрештою, 

очікується, що технологія 5G полегшить дистанційне хірургічне втручання, 

щоб допомогти пацієнтам, які знаходяться на великій відстані від хірургів.  

Це лише кілька прикладів того, що можливо. У всіх випадках роботи мають 

відповідати вимогам, встановленим міжнародними стандартами щодо базової 

безпеки та важливих характеристик.  

IEC 60601 став загальновизнаним еталоном для медичного електрообладнання, 

включаючи медичних роботів. Він охоплює, серед іншого, захист від ураження 

електричним струмом, випромінювання, пожеж, високих температур та 

механічних небезпек, а також оцінку ризиків для певних програм.  

IEC 80601-2-77 стосується хірургічного обладнання та систем з роботозованою 

підтримкою. IEC 80601-2-78 застосовується до медичних роботів, які фізично 

взаємодіють з пацієнтами, які мають порушення, для реабілітації, оцінки 

компенсації або полегшення.  

Функціональна безпека робота охоплена стандартом IEC 61508, тоді як IEC 

62061 розповсюджується на електричні, електронні та програмовані електронні 

системи управління.  

Крім того, експерти IEC розробляють міжнародні стандарти для багатьох 

технологій, які використовуються у цих роботах, таких як датчики, 



акумулятори та напівпровідники. Оцінка відповідності IEC додає цінності 

багатьом із цих стандартів, перевіряючи виконання вимог.  

Наприклад, IECEE, система схем оцінки відповідності електротехнічного 

обладнання та компонентів IEC забезпечує випробування та сертифікацію 

безпеки, якості, ефективності та загальної продуктивності 22 категорій виробів. 

Сюди входить електричне обладнання для медичного використання, яке 

відповідає стандартам серії IEC 60601. 

 

ЕРГОНОМІЧНІ ПАРАМЕРТИ ДЛЯ ЕКЗОСКЕЛЕТІВ 

 

Комітет ASTM International з питань 

екзоскелетів та екзокостюмів (F48) 

затвердив новий стандарт на визначення 

ергономічних параметрів та тестових 

показників. 

 

«Стандарт визначає функціональні ергономічні критерії, які слід враховувати 

під час проектування, виробництва та оцінки екзоскелетів у таких галузях 

промисловості як військова, медична, а також МНС та рекреаційна служба», – 

говорить член правління ASTM International Крістофер Рід. «В процесі  

проектування екзоскелетів для кінцевих користувачів слід враховувати 

природні пози та самостійні рухи людини без допомоги, а також напруження та 

втому, що виникає у людей під час носіння екзокомтюму». 

Новий стандарт (F3474) може бути використаний під час інтеративного процесу 

створення екзоскелету, а також для порівняння між вже готовими до продажу 

комерційними системами. Рід зазначає, що стандарт буде корисний 

розробникам і виробникам екзоскелетів, оцінювачам, користувачам, клієнтам та 

регуляторам. 

«Зрештою, визначальним принципом цієї практики є встановлення стандартних 

об'єктивних заходів, які дизайнери та оцінювачі екзоскелетів можуть 

застосувати для справедливого порівняння стадій розроблення екзоскелетів 

та/або подібних систем», – говорить Рід.  

Рід запрошує всі заінтересовані сторони приєднуватися до комітету ASTM з 

екзоскелетів та підключатися до розроблення цих стандартів. «Ми запрошуємо 

експертів з ергономіки, біомеханіки, антропометрії, людських факторів», – 

говорить Рід. «В ідеалі було б добре, якби експерти представляли різноманітні 

інституції, такі як наукові кола, промисловість, уряд, консалтингові компанії та 

виробники екзоскелетів». 

Більше інформації про розроблені ASTM International стандарти на екзоскелети 

та екзокостюми можна отримати, переглянувши відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=xjkse94r6BM 

https://www.youtube.com/watch?v=xjkse94r6BM


ETSI ПРОВІВ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНІ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НОВОГО ПОКОЛЕННЯ  

 

ETSI успішно завершив свою 

міжнародну подію з тестування 

функціональної сумісності зв’язку у 

надзвичайних ситуаціях. З 22 лютого 

по 5 березня 2021 року як в Європі, так 

і по всій Атлантиці було проведено 

285 тестових пар, з яких 87% 

демонструють сумісність, для оцінки 

сумісності продуктів для критично 

важливих служб громадської безпеки.  

Цей віддалений захід є результатом співпраці між ETSI, EENA, Європейською 

асоціацією номерів екстрених служб та вперше NENA, Асоціацією 9-1-1. 

Постачальники обладнання для екстреного зв'язку, підключались до тестування 

технологій Next Generation 112 та NG9-1-1, реагуючи на зростаючі вимоги та 

вимоги екстрених викликів на базі ІР. Заінтересованими сторонами були 

постачальники NGCS, розробники Forest Guide, користувацькі агенти, 

оператори мобільного зв’язку та продавці послуг з обробки дзвінків. Державні 

органи, політики та місцеві органи влади також долучились до обговорення 

питань впровадження у своїх країнах. Учасники протестували компоненти 

ланцюга екстреного зв'язку, такі як маршрутизація дзвінків на основі 

місцезнаходження, аудіо, відео, текст у реальному часі, маршрутизація на 

основі політики та основні послуги на основі ETSI TS 103 479, розробленого 

Спеціальним комітетом ETSI EMTEL.  

«ETSI та EENA раді співпраці над цим важливим заходом міжконтинентальних 

випробувань. Перетинаючи кордони та океани, подія допомогла забезпечити 

ефективний та сумісний екстрений зв’язок для всіх громадян. Ми віримо, що 

тестування зробить значний внесок у громадську безпеку в Європі та США, 

сприяючи впровадженню життєво важливих комунікацій нового покоління на 

наших континентах», – сказала Крістіна Лумбрерас (Cristina Lumbreras), 

технічний директор, EENA та голова комітету ETSI EMTEL. «NG112 вже 

трансформує реагування на надзвичайні ситуації, покращуючи доступ до служб 

з надзвичайних ситуацій та дозволяючи взаємозв’язок між пунктами відповіді 

громадської безпеки. Однак для ефективного функціонування зв'язку 

наступного покоління стандартизація та функціональна сумісність мають 

вирішальне значення», – додала вона.  

Вперше сеанси тестування були проведені через Атлантику разом із подією ICE 

9 від NENA, першим тестом маршрутизації екстрених викликів через 

міжнародні кордони з використанням голосу, відео та тексту для моделювання 

сценаріїв міжнародного роумінгу. Учасники ICE 9 підтвердили відповідність 

чинним стандартам NG9-1-1 та NG112, а саме ETSI TS 103 479, отримавши 

знання, які може надати лише спільне багатостороннє тестування.  



«Ці перші в історії міжнародні тести NG9-1-1 та NG112 дозволяють нам 

оцінювати наші стандарти, засновані на консенсусі, на міжнародному рівні», – 

підкреслив президент NENA Гері Белл (Gary Bell), ENP. «Це дозволяє 

громадській безпеці не тільки взаємодіяти на міжнародному рівні, але і 

розширити галузь технічних рішень, доступних організаціям у США та 

Європі», – додав він.  

Щоб зробити можливими це повністю віддалене тестування Plugtests, 

комерційні рішення HIVE були розгорнуті в США для трансатлантичного 

зв'язку. HIVE – це центр взаємодії та перевірки в ETSI, що забезпечує 

віддалений доступ для всіх учасників. На основі обладнання 

брандмауера/маршрутизатора, HIVE повністю незалежний, окрім 

інфраструктури ETSI, і управляється своїми власними правилами та 

обмеженнями.  

 

ІНТЕРЕС ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У 

БІЛОРУСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОСИТЬ ВИСОКИЙ 

Про це заявила під час прес-конференції, 

яка відбулась 17 березня 2021 року у 

прес-центрі Будинку преси Республіки 

Білорусь, начальник відділу із 

підтвердження відповідності продукції та 

ліцензування Білоруського державного 

інституту метрології (БелГИМ) Єлєна 

Булавіна. У заході, присвяченому в тому 

числі  і  питанням  розвитку виробництва   

органічної продукції та її добровільної сертифікації, також брали участь 

керівники та фахівці установ Національної академії наук Білорусі: Науково-

практичного центру з продовольства, Інституту системних досліджень в АПК, 

Інституту ґрунтознавства та агрохімії. 

 

При цьому Єлєна Булавіна підкреслила, що 

інтерес проявляють як невеликі господарства, 

так і великі переробні підприємства країни. 

«Досить багато організацій зараз знаходиться в 

так званому перехідному періоді. Його 

проходження передбачено в чинному стандарті, 

що встановлює правила виробництва, 

переробки, маркування і реалізації продукції 

органічного виробництва», – зазначила 

фахівець.  

«Це період, коли продукти виробляються за правилами органічного 

виробництва, але ще не є органічними і, відповідно, не можуть маркуватися як 

органічні. Такий період різниться в залежності від виду продукції» – додала 

вона. 



Як приклад вона привела виробника продукції для дитячого харчування, який 

задіяв майданчики для вирощування як однорічних, так і багаторічних культур, 

а також кілька фермерських господарств, що займаються вирощуванням кіз, 

вівець, перепілок та качок. 

У Республіці Білорусь суб'єкт господарювання, фізична особа, індивідуальний 

підприємець можуть заявити про те, що виготовлена і випущена ними в обіг 

продукція є органічною, пройшовши добровільну сертифікацію в Національній 

системі підтвердження відповідності та отримавши право застосування в 

маркуванні знаку «Органічний продукт». 

Відомості про таку продукцію розміщуються в Реєстрі виробників органічної 

продукції на сайті Держстандарту і на порталі «Качество.бел» 

(https://organic.gskp.by) у вільному доступі. 

У країні є нормативно-правова база, яка регулює як вимоги, так і правила 

сертифікації органічної продукції,  персонал і випробувальні можливості. 

Акредитовано два органи з сертифікації: БелГИМ й Науково-практичний центр 

з продовольства Національної академії наук Білорусі. 

Видано два сертифікати відповідності на органічну продукцію: ООО «Здоровая 

страна» (Гродненська область, Берестовицький район, село Людвіново) на жито 

продовольче і ОАО «Минск Кристалл» – керуюча компанія холдингу «Минск 

Кристалл Групп» на спирт етиловий ректифікований з харчової сировини 

«Органік». 

Ведуться роботи ще по ряду заявок. 

Єлєна Булавіна також зазначила, що в рамках надання державної підтримки 

виробникам органічної сільськогосподарської продукції внесені зміни до 

Наказу Президента Республіки Білорусь від 17 липня 2014 р. № 347 «Про 

державну аграрну політику», який доповнений заходом щодо відшкодування 

витрат на проведення сертифікації органічної продукції та процесів її 

виробництва. 

На завершення Єлєна Булавіна висловила надію, що через рік – два споживачі 

зможуть вибирати органічні продукти, вироблені в Республіці Білорусь, та їх 

виробництво стане не просто соціальнім проектом або хобі, а справжнім 

бізнесом. «І хто першим займе цю нішу, отримає хороший економічний ефект 

від виробництва цієї продукції», – сказала фахівець. 

 

  

https://organic.gskp.by/


«QazTrade» ЗАЛУЧАЄ ТУРЕЦЬКИХ ІНВЕСТОРІВ ДО КАЗАХСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА  

 

В рамках візиту заступника Прем'єр-

Міністра – Міністра закордонних 

справ Республіки Казахстан М. 

Тлеуберді відбувся ряд двосторонніх 

зустрічей Генерального директора АО 

«QazTrade» Азамата Аскарули з 

представниками турецької бізнес-

спільноти. 

У м. Анкара проведені зустрічі з турецькими підприємцями, які реалізують 

проекти на території Казахстану в таких галузях, як електроніка, виробництво 

респіраторів, енергетика, харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля 

та ін. 

Так, компанія Femas Group готує до запуску в Алматинській області великий 

проект з виробництва побутової електротехніки, компанією MFA Maske 

найближчим часом на території СЭЗ «Астана – Новый Город» планується 

запуск заводу з виробництва респіраторів. Також в сфері медицини реалізується 

ряд проектів спільно з Orhun Medical й Royal Hijyen. 

Компанією Kayaturk Group реалізується проект з будівництва торгово-

розважального центру в м. Нур-Султан. 

Більша частина спільних проектів є експортоорієнтованими виробництвами. У 

зв'язку з цим, компанії були проінформовані про точкові заходи державної 

підтримки експорту, які вони можуть використати. 

Також в Стамбулі були проведені двосторонні зустрічі з такими великими 

турецькими холдингами, як Calik, TAV, Yildyrym, KOC, Kibar, GOKNUR GIDA, 

Atabay. В ході зустрічей обговорено перелік питань із залучення турецьких 

інвестицій в експортоорієнтовані проекти на території Казахстану, зокрема, 

реалізація великого проекту з виробництва цукру в Павлодарській області 

(Çalık Holding), виробництво томатної пасти в промислових обсягах в 

Алматинській області (Koc Holding), виробництво кальцинованої солі в 

Кизилординській області (Yildyrym), виробництво алюмінієвих котушок в 

Павлодарській області (Kibar), розвиток інтенсивного садівництва (GOKNUR 

GIDA), а також розвитку сектора вантажоперевезень та експорту відповідних 

послуг (TAV Holding). 

З послом Казахстану в Турецькій Республіці паном А. Сапарбекули відвідали 

велику желатинову фабрику Iskefe, найбільший холдинг, що займається 

виробництвом високоякісної шкіри. 

Крім того, в ході візиту було проведено зустріч з керівництвом секретаріату 

турецької програми Turquality – Турецької асамблеї експортерів (TIM). В ході 

зустрічі наголошувалось на важливості розвитку співпраці в частині 

просування готової продукції на зовнішніх ринках, а також заінтересованість в 

обміні досвідом у сфері формування вітчизняних брендів за прикладом 

Туреччини. 



19 березня відбулася зустріч з великою турецькою компанією Doganlar, що 

реалізує проекти в сфері будівництва та побутової електротехніки. В ході 

зустрічі були обговорені питання інвестування в проект ОРЦ, участь в програмі 

економіка простих речей і будівництво меблевої фабрики під брендом Dogtac. 

Компанії було представлено спектр заходів державної підтримки, на які вона 

може претендувати в разі реалізації проекту з виробництва продукції високого 

переділу. 

Незважаючи на зниження загального товарообігу між Казахстаном і 

Туреччиною в 2020 році на 5,1% до 3,1 млрд. дол. США, спостерігається 

зростання торгівлі обробленими товарами на 13,5% (1,7 млрд. дол. США). Це 

свідчить про взаємну заінтересованість сторін до торгівлі продукцією високих 

переділів. Так, спостерігається зростання експорту таких товарів, як мідь, 

алюміній, феросплави. Казахстан почав експортувати до Турецької Республіки 

срібло й цинк. 

Казахстан має потенціал нарощування свого експорту на ринок Турецької 

Республіки по 50 найменуванням товарів на загальну суму 366 млн. дол. США, 

в таких галузях, як металургія, харчова, хімічна, нафтохімічна сфера, 

машинобудування, будівельна продукція та фармацевтика. 

Довідково: Товарообіг між Казахстаном і Туреччиною за 2020 рік склав 3,1 

млрд. дол. США, що на 5,1% нижче, ніж за 2019 рік (3,2 млрд. дол. США). 

Експорт з Казахстану в Туреччину за 2020 рік знизився на 11,9% і склав 2,1 

млрд. дол. США, імпорт за аналогічний період виріс на 15% і склав 939,6 млн. 

дол. США. 

Турецька програма Turquality включає в себе кілька напрямків підтримки від 

навчального компонента, надання консалтингових послуг, до отримання 

підприємством фінансових заходів підтримки. 

Починаючи з 2006 року було цілеспрямовано підтримано 200 компаній з 

наданням всього комплексу заходів стимулювання до відшкодування витрат 

підприємства з найму окремо взятих співробітників за кордоном. 


