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Додержуючи Угоди між Україною та ЄС

Більше половини завдань
уже реалізовано
У

Мінекономіки України відбулася онлайнконференція, на якій обговорено стан
імплементації українського законодавства
у сфері санітарних та фітосанітарних заходів
до європейських норм відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною, ЄС та Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами.
«Загалом, Україна має
адаптувати до національного законодавства майже
три сотні актів ЄС за такими напрямами, як безпечність харчових продуктів та
кормів, здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин, державний контроль у
зазначених сферах тощо.
Наразі ми виконали 52% та-

ких завдань. Водночас очікується, що значна частина
зобов’язань у сфері у сфері
санітарних та фітосанітарних
заходів, які у нас залишилися, буде виконана у поточному році», — зазначив заступник міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
Сергій Глущенко.

Він ознайомив присутніх
із прогресом виконання Угоди, зокрема, щодо реєстрації у Верховній Раді проекту Закону «Про ветеринарну
медицину та благополуччя
тварин», яким передбачено
наближення
законодавства
до актів ЄС і впровадження
в Україні світових стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин (враховано
вимоги 10 актів законодавства Європейського Союзу).
Крім того, поінформував про
підготовлені законопроекти
«Про вимоги до предметів та
матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами», «Про
захист рослин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
харчових продуктів та інших
об’єктів санітарних заходів».
Зазначені
законопроекти
планується внести до Верховної Ради України у найближчі тижні.
Учасники заходу також
узгодили терміни імплементації інструкцій щодо профілактики та боротьби з різними хворобами тварин.

Нормативна база

Новий національний класифікатор
набув чинності
Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18 травня 2020 року № 905 затверджено національний
класифікатор НК 004:2020 «Український класифікатор нормативних документів»
та скасовано державний класифікатор ДК 004:2008 «Український класифікатор
нормативних документів».

Н

овий класифікатор гармонізований з Міжнародним класифікатором стандартів, 2015 р.
набув чинності з 15.05.2020. Об’єктами класифікування є національні стандарти та інші
нормативні документи.
Документ розміщено у вільному доступі:
https://drive.google.com/file/d/1FcKxMPLzil-lbDBWpUI9hnAt42s6f4oo/view

Ви запитували

Роз’яснення щодо повірки лічильників
електричної енергії
Державне підприємство «Черкаський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації» уповноважене Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та застосовуються у
сфері законодавчо регульованої метрології.
Значну частину у галузі
уповноваження нашого підприємства займають лічильники електричної енергії (далі
– ЛЕЕ), які застосовуються
в усіх сферах діяльності людини, де використовується
електрична енергія.
Повірка та калібрування цих засобів вимірювальної техніки забезпечує єдність
вимірювань і достовірність
обліку електричної енергії.
Наше підприємство має технічну можливість виконати повірку практично всіх типів ЛЕЕ
однофазних і трифазних, активної та реактивної енергії,
багатотарифних і багатофункціональних у діапазоні напруг
від 57 до 380 В і струму навантажень від 0,01 до 120 А,
класів точності: А, В, С; 0,2S,
0,5S; 1,0; 2,0; 3,0.
Причому, повірка може
бути виконана як у стаціонарній лабораторії, так і з застосуванням пересувної повіроч-

ної установки безпосередньо
у замовника. Дана послуга
зменшує час перебування засобів вимірювальної техніки
на повірці і дозволяє замовникам економити кошти.
До застосування допускаються ЛЕЕ, що пройшли
періодичну повірку в установлений термін. ЛЕЕ, що виготовлені після 29.11.2016
допускаються до експлуатації
тільки в разі, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки. На ЛЕЕ виробник повинен нанести знак
відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом. Крім того, виробник
повинен надавати копію декларації про відповідність.
Міжповірочні
інтервали
для ЛЕЕ:
активної
електроенергії електромеханічних од-

нофазних (класи точності 0,5
- 2,0 і A, B) установлено міжповірочний інтервал 8 (16) років;
лічильників активної
та реактивної електроенергії
статичних однофазних (класи
точності 0,2S - 3,0 і A, B, C) 6 (16) років;
лічильників активної
та реактивної електроенергії
електромеханічних трифазних
(класи точності 0,5 - 3,0 і A, B)
- 4 (10) років;
лічильників активної
та реактивної електроенергії
статичних трифазних (класи
точності 0,2S - 3,0 і A, B, C) 6 (10) років.
В дужках значення міжповірочного інтервалу для ЛЕЕ,
які за результатами досліджень показників стабільності та метрологічної надійності
відповідають вимогам національного стандарту, гармонізованого з EN 62059-321:2012.
Інформацію щодо вартості та термінів повірки
лічильників
електричної
енергії можна отримати за телефоном 37-4556 або, звернувшись за
адресою:
м.
Черкаси,
вул. Гоголя, 278.

23 червня 2020 року

Ви цікавилися

Як поводитися
з домашніми тваринами
в період епідемії COVID-19

С

итуація з пандемією COVID-19 зробила значний виклик не
тільки сучасній системі охорони здоров’я людей, а й усій світовій спільноті ветеринарної медицини. Хоч доказів того, що
домашні тварини відіграють певну роль у поширенні захворювання
серед людей, поки що немає, однак, за офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин на сьогодні підтверджено кілька випадків інфікування тварин, серед яких більшість
— представники родин котячих та куницевих. Усі ідентифіковані випадки зараження тварин виявлені після їхнього контакту з хворими на COVID-19 людьми або як результат експериментального дослідження.
За результатами наукових досліджень визначено, що тхори і
кішки є чутливими до SARS-CoV-2, собаки мають низьку сприйнятливість (перебіг захворювання переважно безсимптомний), а худоба, включаючи свиней, курчат і качок, не сприйнятливі до вірусу.
Проте більшість лікарів ветеринарної медицини у світі закликають власників тварин не панікувати, оскільки ризик можливого
впливу в даній ситуації є мінімальним та допоки тривають наукові дослідження щодо вірулентності SARS-CoV-2 в організмі тварин,
а також розробка заходів управління можливими ризиками під час
контакту людей з тваринами, важливо додержувати правил особистої гігієни та зоогігієнічних рекомендацій.

