
 

 

      СЕКРЕТАРІАТ 

 

 

  КРАЇНИ-УЧАСТНИЦІ (37) 

 

  КРАЇНИ-СПОСТЕРІГАЧІ (7) 

 

ШВЕЦІЯ (SIS) 
АВСТРАЛІЯ (SA)    

АВСТРІЯ (ASI)    

ГОНКОНГ, КИТАЙ (ITCHKSAR)     

(CORRESPONDENT MEMBER) 

 АРГЕНТИНА (IRAM)    ІРАК (COSQC)    

 БЕЛЬГІЯ (NBN)    

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (BSI)    

ПАЛЕСТИНА (PSI)   

(CORRESPONDENT MEMBER) 

 ГAITI (BHN) (CORRESPONDENT 

MEMBER) 

ПОЛЬЩА (PKN)  

СЛОВАКІЯ (SOSMT)  

 ГЕРМАНІЯ (DIN)    ЧЕХІЯ, РЕСПУБЛИКА (UNMZ)      

 ІЗРАІЛЬ (SII)    ЧІЛІ (INN)    

 ІНДОНЕЗІЯ (BSN)     

 ІРЛАНДІЯ (NSAI)     

 ІСПАНІЯ (AENOR)     

 ІТАЛІЯ (UNI)     

 КАНАДА (SCC)     

 КЕНІЯ (KEBS)     

 КИТАЙ (SAC)     

 КОЛУМБІЯ (ICONTEC)     

 КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА (KATS)     

 МАВРІКІЙ (MSB)     

 МАРОККО (IMANOR)     

 НІГЕРІЯ (SON)     

 НІДЕРЛАНДИ (NEN)     

 НОРВЕГІЯ (SN)     

 ПІВДЕННА  АФРИКА (SABS)     

 ПОРТУГАЛІЯ (IPQ)     

 ОБ’ЄДНАНІ АРАБСКІ ЕМІРАТИ (ESMA)  

 РОСІЙСКА ФЕДЕРАЦІЯ (GOST R)     

 РУМУНІЯ (ASRO)     

 СЕРБІЯ (ISS)     

 США (ANSI)     

 ТАИЛАНД (TISI)     

 ТРИНІДАД И ТОБАГО (TTBS)     

 УKРAIНА (DTR)     

 ФІНЛЯНДІЯ (SFS)     

 ФРАНЦІЯ (AFNOR)     

 ШВЕЙЦАРІЯ (SNV)   

 ШВЕЦІЯ (SIS)     

 ЯПОНІЯ (JISC)     

  
 



З 1995 року Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд 

документації» (ТК 40) безпосередньо бере участь від імені України 

відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів, 

ратифікованих Україною, представляти інтереси держави в Міжнародній 

організації зі стандартизації (ISO). ТК 40 співпрацює з чотирма 

міжнародними технічними комітетами стандартизації: ISO/TC 42 

«Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 171 

«Управління документообігом», ISO/TC 223 «Цивільний захист». 

З 1 січня 2015 року секретаріатом міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO/TMB) на заміну ISO/TC 223 «Цивільний захист» 

створено новий Технічний комітет ISO/TC 292 «Безпека». 

Створення ISO/TC 292 передбачає передачу всіх робочих груп від 

ISO/TC 223 «Цивільний захист», який припинив функціювання. 

Уповноважені особи ISO/TC 292 проінформували про необхідність усім 

Технічним комітетам зареєструватися для подальшого співробітництва у 

сфері «Цивільний захист» («Безпека»). 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало заяву до 

Центрального секретаріату Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) 

на реєстрацію України в новоствореному Технічному комітеті ISO/TC 292 

«Безпека» для продовження робіт ТК 40 з експертизи та досліджень 

міжнародних стандартів у сфері «Цивільний захист» («Безпека»), які 

необхідні для створення передумов щодо захисту довкілля та безпечної 

діяльності. 

Заяву розглянуто Центральним секретаріатом Міжнародної організації 

зі стандартизації (ISO) та здійснено реєстрацію щодо поновлення можливості 

ТК 40 отримувати міжнародні стандарти сфери «Безпека».  

З квітня 2015 року ТК 40 входить до складу країн-учасниць, 

співпрацюючих з ISO/TC 292 «Безпека». 

Станом на квітень 2015 року ISO/TC 292 нараховує у своєму складі    

44 країни (37 країн-учасниць та 7 країн-спостерігачів). 

 


