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Щодо привітання з Всесвітнім  

днем метрології 

 

 

Державні підприємства та установи, 

що належать до сфери управління 

Мінекономіки та провадять 

метрологічну діяльність  

 

 

 

Шановні колеги! 

 

20 травня світовою спільнотою відзначається міжнародне професійне 

свято – Всесвітній день метрології.  

Цей день має важливе історичне походження, адже підписання 

Метричної Конвенції стало фундаментом узгодженої системи вимірювань в 

усьому світі, яка лежить в основі наукових відкриттів та інновацій, 

промислового виробництва та міжнародної торгівлі, а також поліпшення 

якості життя та захисту навколишнього середовища. 

Міжнародним бюро з мір та ваг 2020 рік проголошено під гаслом 

«Вимірювання для глобальної торгівлі» з огляду на те, що метрологія 

відіграє величезну і насправді вирішальну роль у глобальній торгівлі.  

На сьогодні усі ми залежимо від товарів, які доставляють нам з 

найближчого магазину або з країни по інший бік Земної кулі. Саме точні 

вимірювання гарантують безпечність та надійність доставки необхідних нам 

товарів та послуг. 

Водночас надійна система вимірювань повинна діяти, щоб застосування 

прийнятих технічних регламентів та стандартів задля захисту споживачів та 

виробників, як на національному так і міжнародному рівнях, не стало 

технічним бар’єром у торгівлі із подальшим збільшенням витрат, 
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гальмуванням вільного товарообігу та необхідністю проведення повторних 

випробувань. 

Вітаю Вас і колективи Ваших підприємств та установ із Всесвітнім днем 

метрології та бажаю постійного пошуку нових ідей, рішень та винаходів у 

сфері метрології, міцного здоров’я, подальших успіхів, творчої наснаги і 

нових здобутків на благо України, благополуччя та добробуту, оптимізму, 

миру та процвітання.  

 

З повагою 

 

Заступник Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України –  

Торговий представник України                                                  Тарас КАЧКА 
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