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Завершився більш ніж
чотирнадцятирічний  мара�
фон процесу вступу України
до Світової організації
торгівлі. Членство України у
СОТ повинно зміцнити тор�
говельні відносини держави
та її статус у взаєминах з
країнами � торговими парт�
нерами, зокрема зменшити
тарифні та нетарифні обме�
ження для українських то�
варів на світовому ринку;
покращити структуру украї�
нського експорту на користь
високотехнологічної про�
дукції та продукції з висо�
ким ступенем обробки; отри�
мати режим найбільшого
сприяння в торгівлі; забезпе�
чити справедливе вирішення
спорів, захист інтересів на�
ціональних товаровироб�
ників на світових ринках.

Нові умови, на які орієн�
тується Україна із вступом
до СОТ, потребують певних
змін, у тому числі і в системі
технічного регулювання та
споживчої політики. Відсу�
тність взаємного визнання
результатів вимірювань і
випробовувань є суттєвим
тех�нічним бар'єром у
торгівлі. Це призводить до
дублювання вимірювань і
випробову�вань у країнах,
що займаються експортом та
імпортом. Визнаючи, що ек�
вівалентність результатів
вимірювань і їх визнання
владними структурами
країн�торговельних парт�
нерів допоможе зменшити
вплив технічних бар'єрів у
торгівлі, Міжнародний ком�
ітет мір та ваги розробив Уго�
ду про взаємне визнання на�
ціональних еталонів і серти�
фікатів калібрування та вим�
ірювань, що видаються на�

20 ТРАВНЯ � ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГІЇ

ціональними метрологічними
інститутами. Україна при�
єдналася до цієї Угоди ще в
2003 р.

Представляє в міжнарод�
них метрологічних організац�
іях і координує функціону�
вання і розвиток державної
метрологічної системи Дер�
жавний комітет України з пи�
тань технічного регулювання
і споживчої політики (Держ�
споживстандарт України).

Державна метрологічна
служба України сьогодні це �
розгалужена мережа нау�
ково�дослідних інститутів,
державних метрологічних
центрів, підприємств, що ре�
монтують вимірювальну тех�
ніку, учбових центрів для
підготовки фахівців�метро�
логів.

Метрологічні роботи по
зберіганню і передачі
розмірів одиниць фізичних
величин безпосередньо вимі�
рювальним приладам
підприємств, установ, орган�
ізацій виконують державні
метрологічні центри, багато з
яких мають більш як вікову
історію. У листопаді торік
виповнилося 105 років з дня
заснування  Катеринославсь�
кої повірочної палатки мір і
ваги, правонаступником якої
є державне підприємство
"Дніпропетровський регіо�
нальний державний науково�
технічний центр стандарти�
зації, метрології і сертифі�
кації" (ДП "Дніпростандарт�
метрологія").

Сьогодні ДП "Дніпростан�
дартметрологія" � один з най�
більших територіальних
органів Держспоживстандар�
ту України. Діяльність ДП
"Дніпростандартметрологія"
у сфері метрології забезпечує

науково�технічний метролог�
ічний центр (НТМЦ), до
складу якого входять 11 нау�
ково�технічних відділів дер�
жавного метрологічного ко�
нтролю ЗВТ і повірочні
підрозділи у Дніпродзер�
жинській, Нікопольській та
Павлоградській філіях.
НТМЦ здійснює державний
метрологічний контроль ве�
личезного парку засобів вим�
ірювальної техніки При�
дніпровського промислового
регіону. У його лабораторіях
в спеціальних умовах збері�
гаються 348 вихідних  і 1755
робочих еталонів довжини,
маси, часу, параметрів елек�
тричних мереж та інші етало�
ни. Багаторічні спостережен�
ня за станом еталонів, зміною
в часі їх точнісних характе�
ристик, умовами зберігання
й експлуатації ведуть так
звані хранителі еталонів.
Державний метрологічний
контроль засобів вимірю�
вальної техніки здійснюють
123 державні повірники.

Діяльність Держспожив�
стандарту України та його те�
риторіальних органів відбу�
вається за двома паралельни�

ми напрямами � захист інте�
ресів національної економі�
ки, створення умов для
підвищення конкурентосп�
роможності українських ви�
робників та забезпечення
надійного захисту прав спо�
живачів, безпеки їхнього
життя і здоров'я.

На одному з останніх зас�
ідань Колегії Держспожив�
стандарту України розгляда�
лось питання щодо стану мет�
рологічного забезпечення в
сфері охорони здоров'я. Кон�
статувався факт, що
кількість об'єктів, на яких
територіальні органи Держс�
по�живстандарту виявляють
порушення метрологічних
норм і правил, вимог норма�
тивних документів з метро�
логії, в останні роки не мен�
шає. В лікувальних закладах
МОЗ України застосовується
значна кількість медичного
обладнання (апарати для
електродіагностики, фізіоте�
рапевтичних процедур, рент�
генівське та лазерне облад�
нання тощо), вихідні пара�
метри яких, як правило, не
контролюються. Викорис�
тання у медичній практиці

несправної діагностичної
апаратури призводить до не�
правильного клінічного діаг�
нозу, а отже, призначення і
проведення неадекватного
курсу те�рапії, неможливості
здійснення контролю фізіо�
логічного стану організму
людини. Перевищення вихі�
дних параметрів фізіотера�
певтичного обладнання веде
до опіків та надмірного опро�
мінення.

Фахівці ДП "Дніпростан�
дартметрологія" традиційно
приділяють пильну увагу
повірці засобів діагностичної
техніки медичного призна�
чення, контролю вихідних
параметрів терапевтичних
апаратів та атестації вимірю�
вальних лабораторій у галузі
медицини. Для повнішого за�
безпечення метрологічним
контролем кожної групи ме�
дичних апаратів НТМЦ
придбано унікальні еталони�
імітатори органів людини �
"штучне вухо", імітатори
серця, легенів, мозку, м'язів,
імітатор серцевих скорочень
внутрішньоутробного плоду
людини та ін.

ДП "Дніпростандартмет�
рологія" здійснює також дер�
жавний метрологічний на�
гляд за дотриманням вимог
Закону України "Про метро�
логію та метрологічну діяль�
ність". Щороку, з метою пе�
ревірки виконання вимог ви�
щевказаного Закону України
у сфері охорони здоров'я,
державний метрологічний
нагляд виконується на
кількох десятках медичних
закладів Дніпропетровська й
області.

Перевірки стану вико�
нання Закону України "Про
метрологію та метрологічну

діяльність" медичними зак�
ладами сприяють забезпече�
ності атестованими методи�
ками виконання вимірювань,
засобами вимірювальної тех�
ніки, атестованими вимірю�
вальними лабораторіями,
здійсненню контролю вихід�
них параметрів засобів вимі�
рювань медичної техніки та
ін. Повторні перевірки
свідчать, що стан метрологі�
чно�го забезпечення в медич�
них установах нашої області
стабільно кращає, однак  не�
доліки ще є.

Для ліквідації недоробок
та наведення порядку в мет�
рологічному забезпеченні за�
собів вимірювальної техніки
медичного призначення Ко�
легія Держспоживстанда�рту
України запропонувала розг�
лянути й затвердити Угоду
між МОЗ України і Держспо�
живстандартом України з
цього питання.

Як бачимо, метрологи
державної метрологічної
служби та метрологічних
служб міністерств і відомств
сумлінно виконують свою
справу, продовжуючи вдос�
коналювати і гармонізувати
вимірювання в усіх сферах
життєдіяльності. Святкуючи
Всесвітній день метрології,
фахівці�метрологи можуть
пишатися своїми досягнен�
нями.

Бажаємо всім метрологам
Дніпропетровщини нових
успіхів у професійній діяль�
ності на благо наших грома�
дян і всього українського сус�
пільства.

Вадим ЛАГНО,
в.о. заступника

генерального директора
з метрології ДП

«Дніпростандартметрологія»

Метрологія  є важливим елементом культурного надбання цивілізації. Скільки існує цивілізація, стільки проводяться вимірювання.
Надійні ваги і міри були в компетенції держави з давніх�давен. Практика ремесел, торгівлі, будівництва в Київській Русі ХІ століття

привела до створення системи мір, яка задовольняла потреби того часу та виявилася досить стійкою протягом ряду століть.
На сьогодні система вимірювань разом із банківською, транспортною та іншими важливими для держави системами є базовими

для економічної і соціальної діяльності суспільства

Повірка дефібриляторів медичних пристроїв
для відновлення серцевої дія�льності людини

ПРИМЕНЕНЯЕМ НОВЫЕ АКЦИЗНЫЕ МАРКИ
В соответствии с постановлением правительства  от 12.03.2008 года №179 с 1 июля

2008 года для производителей и импортеров алкогольных напитков вводятся новые мар�
ки акцизного сбора в зависимости от суммы акцизного сбора, уплаченного за единицу
товара.

Акцизные марки предыдущего образца  разрешено применять в производстве алко�
гольных напитков до их полного использования до 1 августа 2008 года. Алкогольные
напитки с такими марками могут использоваться в обороте до их полной реализации в
пределах срока их потребления.

Импортирование (ввоз, пересылка) алкогольных напитков с марками предыдущего
образца разрешено в том случае, если такие марки были приобретены до 1 июля 2008
года в установленном порядке.

Н.ГОРЯНА, завідувач сектору ДПІ у Кіровському районі

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
З 31 березня 2008 року Інформаційно�довідковий департамент державної податкової

служби розпочав надання відповідей на запитання платників податків з усіх регіонів
України за багатоканальним телефонним номером 8�800�501�00�70 (безкоштовно із ста�
ціонарних телефонів).

Для створення найбільш зручних умов для платників податків відповіді також нада�
ються факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (IDD@STA.GOV.UA).

Режим роботи ІДД ДПС з 8 год.00 хв. До 20 год.00 хв. щоденно, крім суботи та неділі.
Інформаційно�довідкові послуги надаються з питань податкового та валютного зако�

нодавства, законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, реє�
страції та обліку платників податків, патентування, ліцензування (у випадках,  коли
органом ліцензування є органи державної податкової служби), контролю за виробницт�
вом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, положень міжнародних
договорів України з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додер�
жанням якого покладено на органи державної податкової служби.

Сектор масово & роз'яснювальної роботи та звернень громадян
ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА


