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23 червня 2020 рокуÑï³ëüнèé ïроєкò ÄÏ «×еркàñèñòàнäàрòìеòроëоã³я» òà ãàçеòè «×еркàñüкèé крàé»

До високої якості — разом
Ви цікавилися

Як поводитися 
з домашніми тваринами 
в період епідемії COVID-19

Ситуація з пандемією COVID-19 зробила значний виклик не 
тільки сучасній системі охорони здоров’я людей, а й усій сві-
товій спільноті ветеринарної медицини. Хоч доказів того, що 

домашні тварини відіграють певну роль у поширенні захворювання 
серед людей, поки що немає, однак, за офіційними даними Всес-
вітньої організації охорони здоров’я тварин на сьогодні підтвер-
джено кілька випадків інфікування тварин, серед яких більшість 
— представники родин котячих та куницевих. Усі ідентифіковані ви-
падки зараження тварин виявлені після їхнього контакту з хвори-
ми на COVID-19 людьми або як результат експериментального до-
слідження. 

За результатами наукових досліджень визначено, що тхори і 
кішки є чутливими до SARS-CoV-2, собаки мають низьку сприйнят-
ливість (перебіг захворювання переважно безсимптомний), а ху-
доба, включаючи свиней, курчат і качок, не сприйнятливі до вірусу.

Проте більшість лікарів ветеринарної медицини у світі закли-
кають власників тварин не панікувати, оскільки ризик можливого 
впливу в даній ситуації є мінімальним та допоки тривають науко-
ві 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 осо-
бистої гігієни та зоогігієнічних рекомендацій.

У 
М³неконоì³кè Укрàїнè в³äбуëàñя онëàéн-
конференц³я, нà як³é обãоворено ñòàн 
³ìïëеìенòàц³ї укрàїнñüкоãо çàконоäàвñòвà 

у ñфер³ ñàн³òàрнèх òà ф³òоñàн³òàрнèх çàхоä³в 
äо євроïеéñüкèх норì в³äïов³äно äо Уãоäè ïро 
àñоц³àц³ю ì³ж Укрàїною, ЄÑ òà Євроïеéñüкèì 
ñï³вòовàрèñòвоì ç àòоìної енерã³ї ³ їхн³ìè 
äержàвàìè-чëенàìè.

«Загалом, Україна має 
адаптувати до національ-
ного законодавства майже 
три сотні актів ЄС за таки-
ми напрямами, як безпеч-
ність харчових продуктів та 
кормів, здоров’я і благопо-
луччя тварин, здоров’я рос-
лин, державний контроль у 
зазначених сферах тощо. 
Наразі ми виконали 52% та-

ких завдань. Водночас очі-
кується, що значна частина 
зобов’язань у сфері у сфері 
санітарних та фітосанітарних 
заходів, які у нас залишили-
ся, буде виконана у поточ-
ному році», — зазначив за-
ступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України 
Сергій Глущенко.

Він ознайомив присутніх 
із прогресом виконання Уго-
ди, зокрема, щодо реєстра-
ції у Верховній Раді проек-
ту Закону «Про ветеринарну 
медицину та благополуччя 
тварин», яким передбачено 
наближення законодавства 
до актів ЄС і впровадження 
в Україні світових стандар-
тів у сфері здоров’я і благо-
получчя тварин (враховано 
вимоги 10 актів законодав-
ства Європейського Союзу). 
Крім того, поінформував про 
підготовлені законопроекти 
«Про вимоги до предметів та 
матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами», «Про 
захист рослин», «Про вне-
сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
харчових продуктів та інших 
об’єктів санітарних заходів». 
Зазначені законопроекти 
планується внести до Верхо-
вної Ради України у найближ-
чі тижні. 

Учасники заходу також 
узгодили терміни імплемен-
тації інструкцій щодо профі-
лактики та боротьби з різни-
ми хворобами тварин.

Нормативна база

Новий національний класифікатор 
набув чинності
В³äïов³äно äо нàкàçу М³н³ñòерñòвà роçвèòку еконоì³кè, òорã³вë³ òà ñ³ëüñüкоãо 
ãоñïоäàрñòвà Укрàїнè в³ä 18 òрàвня 2020 року № 905 çàòверäжено нàц³онàëüнèé 
кëàñèф³кàòор НК 004:2020 «Укрàїнñüкèé кëàñèф³кàòор норìàòèвнèх äокуìенò³в» 
òà ñкàñовàно äержàвнèé кëàñèф³кàòор ÄК 004:2008 «Укрàїнñüкèé кëàñèф³кàòор 
норìàòèвнèх äокуìенò³в».

Новий 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

Додержуючи Угоди між Україною та ЄС

Більше половини завдань 
уже реалізовано

Значну частину у галузі 
уповноваження нашого під-
приємства займають лічиль-
ники електричної енергії (далі 
– ЛЕЕ), які застосовуються 
в усіх сферах діяльності лю-
дини, де використовується 
електрична енергія. 

Повірка та калібруван-
ня цих засобів вимірюваль-
ної техніки забезпечує єдність 
вимірювань і достовірність 
обліку електричної енергії. 
Наше підприємство має тех-
нічну можливість виконати по-
вірку практично всіх типів ЛЕЕ 
однофазних і трифазних, ак-
тивної та реактивної енергії, 
багатотарифних і багатофунк-
ціональних у діапазоні напруг 
від 57 до  380 В і струму на-
вантажень 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 стаціонар-
ній лабораторії, так і з засто-
суванням пересувної повіроч-

ної установки безпосередньо 
у замовника. Дана послуга 
зменшує час перебування за-
собів вимірювальної техніки 
на повірці і дозволяє замов-
никам економити кошти. 

До застосування допус-
каються ЛЕЕ, що пройшли 
періодичну повірку в уста-
новлений термін. ЛЕЕ, що ви-
готовлені після 29.11.2016 
допускаються до експлуатації 
тільки в разі, якщо вони від-
повідають вимогам Технічно-
го регламенту законодавчо 
регульованих засобів вимірю-
вальної техніки. На ЛЕЕ ви-
робник повинен нанести знак 
відповідності і додаткове ме-
трологічне маркування, пе-
редбачені Технічним регла-
ментом. Крім того, виробник 
повинен надавати копію де-
кларації про відповідність.

Міжповірочні інтервали 
для ЛЕЕ: 

- активної електрое-
нергії електромеханічних од-

нофазних (класи точності 0,5 
- 2,0 і A, B) установлено між-
повірочний інтервал 8 (16) ро-
ків; 

- 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 міжпо-
вірочного інтервалу для ЛЕЕ, 
які за результатами дослі-
джень показників стабільнос-
ті та метрологічної надійності 
відповідають вимогам націо-
нального стандарту, гармо-
нізованого з EN 62059-32-
1:2012.

Інформацію щодо вар-
тості та термінів повірки 
лічильників електричної 
енергії можна отрима-
ти за телефоном 37-45-
56 або, звернувшись за 
адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 278.

Ви запитували

Роз’яснення щодо повірки лічильників 
електричної енергії
Äержàвне ï³äïрèєìñòво «×еркàñüкèé нàуково-
вèробнèчèé ценòр ñòàнäàрòèçàц³ї, ìеòроëоã³ї òà 
ñерòèф³кàц³ї» уïовновàжене М³н³ñòерñòвоì роçвèòку 
еконоì³кè, òорã³вë³ òà ñ³ëüñüкоãо ãоñïоäàрñòвà Укрàїнè 
нà ïровеäення ïов³ркè çàñоб³в вèì³рювàëüної òехн³кè, 
що ïеребувàюòü в екñïëуàòàц³ї òà çàñòоñовуюòüñя у 
ñфер³ çàконоäàвчо реãуëüовàної ìеòроëоã³ї.


