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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 

від 5 червня 2014 року № 1314-VII

З метою приведення законодавства України у сфері метрології 

та метрологічної діяльності відповідно до правової системи 

Європейського Союзу, було прийнято Закон України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-

VII 

При підготовці цього Закону було застосовано рекомендації 

Міжнародного документу Міжнародної організації 

законодавчої метрології OIML D1 “Основні положення для 

закону по метрології", 2012

(OIML D1 "Considerations for a Law on Metrology", Edition 2012) . 

Національний науковий центр “Інститут метрології”Національний науковий центр “Інститут метрології”
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Включення до Закону України міжнародних норм та правил щодо 

національних еталонів, метрологічної простежуваності, калібрування,  

оцінки відповідності, організації та видів метрологічного нагляду, 

потребувало використання термінів та визначень, адекватних 

міжнародних. Тому у статті 1 Закону щодо термінів з метрології були 

включені наступні терміни та їх визначення, що відповідають міжнародним:

– еталони;

– національні еталони;

– калібрування;

– метрологічна простежуваність;

– повірка

– фасований товар і т.д….

(див. Словники OIML V1:2013 – Міжнародний словник термінів у законодавчо 

регульованій метрології та VIM 3 – Міжнародний словник з метрології – Основні й 

загальні поняття та пов’язані з ними терміни (JCGM 200:2012))

Національний науковий центр “Інститут метрології”Національний науковий центр “Інститут метрології”
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Законодавство України про метрологію та метрологічну 

діяльність складається з Закону України та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій 

сфері

Ці нормативно-правові акти визначають сферу законодавчо 

регульованої метрології, одиниці вимірювання, вимоги до 

національних еталонів, засобів вимірювальної техніки, 

проведення оцінки відповідності та повірки, здійснення 

метрологічного нагляду 

Постанови
Кабінету Міністрів України 

Накази 
Мінекономіки України 

Національний науковий центр “Інститут метрології”Національний науковий центр “Інститут метрології”

https://zakon.rada.gov.ua

http://www.me.gov.ua

Постанови Кабінету Міністрів України, 

розробники яких Міноборони, МОН, Мінрегіон, Мин’юст
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Законом України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації актів 

законодавства Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання”

від 06.06.2019 р. № 2740-VIII

було внесено зміни до низки законодавчих актів України, у т.ч. 

до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

та  до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності”.

Національний науковий центр “Інститут метрології”Національний науковий центр “Інститут метрології”

Відповідно до внесених змін до Закону України “Про метрологію та 

метрологічну діяльність” передбачено внесення змін до декількох 

нормативно-правових актів та розроблення нових

https://zakon.rada.gov.ua

http://www.me.gov.ua



Національний науковий центр “Інститут метрології”

Постанови Кабінету Міністрів України

щодо технічних регламентів, вимогам яких відповідно до Закону повинні відповідати засоби 

вимірювальної техніки

від 16.12.2015 № 1062 "Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 

приладів“ (із змінами, внесеними Постановою КМУ від 12.02.2020 № 102);

від 13.01.2016 № 94 "Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки“ (зі змінами, затвердженими Постановою КМУ № 598 від 10.07.2019 – відповідно 

до яких дія ТР не поширюється на ЗР ЗВТ, що є медичними виробами та виробами для діагностики in-

vitro) 

від 24.02.2016 № 163 "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки“ (із 

змінами, внесеними Постановою КМУ від 12.02.2020 № 102). 

по категоріям законодавчо регульованих ЗВТ

від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"; 

щодо оплати повірки законодавчо регульованих ЗВТ   (03.07.2020 відбудуться зміни – відповідно до 

Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1033)

від 28.10.2015 № 865 "Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки 

відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, 

повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг";

щодо встановлення міжповірочних інтервалів ЗВТ

від 16.12.2015 № 1195 "Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями";

щодо уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ

від 24.02.2016 № 117 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, 

та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу 

дубліката“ (03.07.2020 відбудуться зміни – відповідно до Постанови КМУ від 12.02.2020 № 83); 5



Національний науковий центр “Інститут метрології”

Постанови Кабінету Міністрів України

від 27.05.2015 № 330 "Про визначення наукових метрологічних центрів"; 

від 17.06.2015 № 398 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних 

еталонів"; 

від 08.07.2015 № 474 "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну 

повірку, обслуговування та ремонт";

від 19.08.2015 № 607 "Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як 

мірні ємності";

від 02.09.2015 № 663 "Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та 

властивостей речовин і матеріалів";

від 02.09.2015 № 664 "Питання Служби єдиного часу і еталонних частот";

від 02.09.2015 № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів";

від 07.10.2015 № 807 "Про внесення змін до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних 

еталонів";

від 16.12.2015 № 1058 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність 

здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових 

заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках";

від 16.12.2015 № 1110 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов 

зберігання та застосування національних еталонів";

від 16.12.2015 № 1113 "Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про 

фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів"; 

від 16.12.2015 № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за 

масою та об’ємом у готову упаковку"; 

від 23.12.2015 № 1152 "Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України";
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Накази Мінекономіки України

щодо уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ

від 23.06.2015 № 1192 "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, 

державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені 

на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації", 

від 21.09.2015 № 1164 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних 

центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації";

від 29.08.2016 № 1412 “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення 

повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері 

законодавчо регульованої метрології”; - підготовлено новий проект наказу

від 29.08.2016 № 1413 “Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології” (втрата чинності -

03.07.2020);

щодо норм часу на повірку законодавчо регульованих ЗВТ та методик повірки, які застосовуються

від 21.12.2015 № 1719 "Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації"  (готуються зміни)

щодо порядку проведення повірки ЗВТ

від 08.02.2016 № 193 "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів",  (зі змінами № 642 від 

16.04.2019)

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ

від 13.10.2016 № 1747 “Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями”, зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 

за № 1417/29547.

Національний науковий центр “Інститут метрології”
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Приказы Минэкономразвития Украины

від 04.08.2015 № 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних 

одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а 

також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень 

одиниць вимірювання і символів величин";

від 15.09.2015 № 1144 "Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних 

еталонів";

від 23.12.2015 № 1747 "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних 

органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, 

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, 

визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики";

від 10.05.2016 № 792 "Про затвердження положень про наукові метрологічні центри та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів";

від 13.07.2016 № 1161 "Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної 

техніки", зареєстрований у Мін’юсті 03.08.2016 за № 1081/29211;

від 01.11.2016 № 1837 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами 

проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо 

регульованої метрології“, зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 1501/29631;

від 27.06.2017 № 935 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання довідки про 

додержання критеріїв надання первинним та вторинним еталонам статусу національних еталонів”

Національний науковий центр “Інститут метрології”
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Порівняльний аналіз змін до Закону України 

“Про метрологію …”, які набули чинності 03.07.2019 р

Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.1 – Визначення основних термінів

4) еталон - реалізація визначення даної 

величини із встановленим значенням величини 

та пов’язаною з ним невизначеністю 

вимірювання, що використовується як основа 

для порівняння

4) еталон - реалізація визначення даної

величини із встановленим значенням величини

та пов’язаною з ним невизначеністю

вимірювання, що використовується як основа 

для порівняння

Еталони можуть бути первинними, 

вторинними та робочими

15) первинна повірка засобів вимірювальної 

техніки - повірка засобів вимірювальної 

техніки, що не були повірені раніше

{Пункт 15 частини першої статті 1 

виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 

06.06.2019}

- 21-1) робочий еталон – еталон, який 

використовується для регулярних калібрувань 

або повірки засобів вимірювальної техніки
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Розділ VI Оцінка відповідності та повірка ЗВТ

Ст.16 – Оцінка відповідності ЗВТ

1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих

засобів вимірювальної техніки вимогам технічних

регламентів, у тому числі первинна повірка та 

затвердження типу засобів вимірювальної

техніки, проводиться у разі, коли це передбачено

відповідними технічними регламентами

1.Оцінка відповідності законодавчо регульованих

засобів вимірювальної техніки вимогам технічних

регламентів проводиться у разі, коли це

передбачено відповідними технічними

регламентами.

2. Призначені органи з оцінки відповідності

повідомляють науковому метрологічному центру, 

уповноваженому центральним органом виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері

метрології та метрологічної діяльності, на ведення

реєстру затверджених типів засобів вимірювальної

техніки, про видані ними сертифікати

затвердження типу засобів вимірювальної

техніки

Сертифікат затвердження типу засобу 

вимірювальної техніки є документом, який 

засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки 

затверджено

2. Призначені органи з оцінки відповідності 

повідомляють науковому метрологічному центру, 

уповноваженому центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

метрології та метрологічної діяльності, на ведення 

реєстру затверджених типів засобів вимірювальної 

техніки, про видані ними сертифікати перевірки 

типу засобів вимірювальної техніки

Сертифікат перевірки типу засобу вимірювальної 

техніки є документом, який засвідчує, що тип 

засобу вимірювальної техніки затверджено

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.17 - Повірка ЗВТ

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому 

числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів 

вимірювальної техніки (результати вимірювань яких 

використовуються для здійснення розрахунків за 

спожиті для побутових потреб електричну і теплову 

енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, 

здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, 

що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і 

водопостачання

Відповідальність за своєчасність проведення 

періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у 

тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) 

засобів вимірювальної техніки (результати 

вимірювань яких використовуються для здійснення 

розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, 

газ і воду), що є власністю фізичних осіб, 

покладається на суб’єктів господарювання, що 

надають послуги з електро-, тепло-, газо- і 

водопостачання.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у 

тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) 

засобів вимірювальної техніки (результати 

вимірювань яких використовуються для здійснення 

розрахунків за спожиті для побутових потреб 

електричну енергію і газ), що є власністю фізичних 

осіб, спільною власністю співвласників 

багатоквартирного будинку, здійснюються за 

рахунок суб’єктів господарювання, що надають 

послуги з електро- і газопостачання

Відповідальність за своєчасність проведення 

періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у 

тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) 

засобів вимірювальної техніки (результати 

вимірювань яких використовуються для здійснення 

розрахунків за спожиті для побутових потреб 

електричну енергію і газ), що є власністю фізичних 

осіб, спільною власністю співвласників 

багатоквартирного будинку, покладається на 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з 

електро- і газопостачання

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.17 - Повірка ЗВТ

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів

на електро-, тепло-, газо- і водопостачання

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки

(результати вимірювань яких використовуються для 

здійснення розрахунків за спожиті електричну

енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на 

електро- і газопостачання. 

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки

(результати вимірювань яких використовуються для 

здійснення комерційних розрахунків за спожиті

теплову енергію і воду) проводиться за рахунок

внесків за обслуговування вузлів комерційного

обліку, встановлених відповідно до Закону України

"Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання".

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.17 - Повірка ЗВТ

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів

на тепло- і водопостачання

Періодична повірка, обслуговування та ремонт 

(у тому числі демонтаж, транспортування і 

монтаж) вузлів обліку, що забезпечують 

індивідуальний облік споживання теплової 

енергії та води в квартирах (приміщеннях) 

будинку, здійснюються за рахунок власників 

таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено 

договором, а у разі укладення співвласниками 

багатоквартирного будинку індивідуальних 

договорів про надання відповідної комунальної 

послуги періодична повірка, обслуговування та 

ремонт (у тому числі демонтаж, 

транспортування і монтаж) таких вузлів обліку 

забезпечуються виконавцем комунальної послуги 

за рахунок плати за абонентське обслуговування, 

встановленої відповідно до Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги"

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.17 - Повірка ЗВТ

5. Повірка законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, проводиться:

- науковими метрологічними центрами, які мають

міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні

можливості за відповідними видами та підвидами

вимірювань, та/або із застосуванням національних

еталонів;

- науковими метрологічними центрами, 

метрологічними центрами та повірочними

лабораторіями, уповноваженими на проведення

повірки відповідних засобів.

Повірка законодавчо регульованих засобів

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, проводиться:

- науковими метрологічними центрами, які мають

міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні

можливості за відповідними видами та підвидами

вимірювань, та/або із застосуванням національних

еталонів;

- науковими метрологічними центрами, 

метрологічними центрами та повірочними

лабораторіями, уповноваженими на проведення

повірки відповідних засобів.

Делегування науковими метрологічними центрами, 

метрологічними центрами та повірочними

лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх

повноважень щодо проведення повірки законодавчо

регульованих засобів вимірювальної техніки, що

перебувають в експлуатації, іншим особам або

залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності

осіб, які не мають відповідних на те повноважень, 

забороняється.

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.17 - Повірка ЗВТ

5. Повірка законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, проводиться:

- науковими метрологічними центрами, які мають 

міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні 

можливості за відповідними видами та підвидами 

вимірювань, та/або із застосуванням національних 

еталонів;

-науковими метрологічними центрами, 

метрологічними центрами та повірочними 

лабораторіями, уповноваженими на проведення 

повірки відповідних засобів

7. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої 

метрології та перебувають в експлуатації, проводиться 

на добровільних засадах.

7. Повірка законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, проводиться за методиками 

повірки, які визначаються нормативно-правовими 

актами центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері метрології та метрологічної діяльності, 

або національними стандартами.

{Виключено на підставі Закону № 2740-VIII від

06.06.2019}

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які набули чинності 03.07.2019 р
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Про внесення змін до Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ 
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Про внесення змін до Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ 

КМУ своєю постановою від 10.07.2019 № 598 вилучив 12 категорій засобів 

вимірювальної техніки медичного призначення з Технічного регламенту 

законодавчо регульованих ЗВТ (Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94):

•аналізатори медичного призначення;

•вимірювачі артеріального тиску;

•дозатори медичні;

•електрокардіографи;

•енцефалографи;

•кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри;

•кардіодефібрилятори;

•медичні термометри;

•монітори пацієнта;

•пульсоксиметри;

•реографи;

•ультразвукові діагностичні прилади.

Зміни набрали чинності з 19.01.2020 р. 

Але з Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого Постановою КМУ від 

04.06.2015 № 374, їх не вилучено. 
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст.6 – Національні еталони

Надання еталонам статусу національних еталонів

здійснюється центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері метрології та 

метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та в 

порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Уточнення статті 6 Закону про метрологію:

щодо позбавлення національних еталонів такого 

статусу: після слів "статусу національних еталонів" 

доповнити словами "та позбавлення цього

статусу"

Ст.15 - Метрологічне забезпечення діяльності у сфері оборони України

1. Метрологічне забезпечення діяльності у сфері 

оборони України здійснюється з урахуванням 

особливостей, визначених Кабінетом Міністрів 

України.

у назві і тексті статті 15 слова "Метрологічне 

забезпечення діяльності" замінити словами 

"Забезпечення єдності вимірювань"

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, 

які наберуть чинності 03.07.2020
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст 18 – Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації

Стаття 18 - Щодо уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій:

Ця стаття поєднує у собі деякі положення чинної статті 18 Закону про метрологію, постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2016 № 117 та наказу Мінекономрозвитку від 23.09.2015 № 1192, зареєстрованого у 

Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658 

скорочується перелік документів, які подаються заявником з метою його уповноваження на проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки; 

паспорт повірочної лабораторії;

проект сфери уповноваження;

копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять 

років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату за видачу свідоцтва про 

уповноваження.

(Проект наказу Мінекономіки “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на 

проведення повірки засобів вимірювальної техніки , що перебувають в експлуатації та застосовуються 

у сфері законодавчо регульованої метрології” визначає вимоги, яким повинні відповідати уповноважені 

на повірку організації та вимоги до структури та змісту документів) 

Порівняльний аналіз змін до Закону України “Про метрологію”, які наберуть чинності 03.07.2020
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст 18 – Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації

збільшується строк розгляду заяви до 80 робочих днів; 

критерії, яким повинні відповідати уповноважені організації, прописані в Законі України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність»; 

замість аудиторів з метрології до проведення перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям 

Мінекономіки залучає фахівців наукових метрологічних центрів, які мають досвід проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження не 

менш ніж протягом  5 років;  

уточнено підстави для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження; 

орган з уповноваження здійснює моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України

«Про метрологію та метрологічну діяльність» та встановленим критеріям, згідно з вимогами Законом України

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

уточнено положення про анулювання свідоцтва про уповноваження; 

спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки , що перебувають в 

експлуатації, вирішуються в судовому порядку

Доповнено статтею 18 ¹ «Плата за видачу свідоцтва про уповноваження»
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Проект наказу Мінекономіки “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження 

на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології”

ВИМОГИ, яким повинні відповідати організації, які уповноважуються (або уповноважені) на повірку

-Незалежність та неупередженість

( доповнено: 

3) у разі якщо заявник є відокремленим підрозділом підприємства, установи чи організації, його діяльність 

та діяльність підприємства, установи чи організації, до складу якого/якої він входить, не повинні бути 

пов’язані з розробленням, виробництвом, постачанням, установленням, використанням, ремонтом або 

обслуговуванням законодавчо регульованих ЗВТ, повірку яких здійснює відокремлений підрозділ;

4) персонал заявника, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що 

перебувають в експлуатації, повинен працювати в заявника за основним місцем роботи) 

-Кваліфікація персоналу:

(доповнено:

5) не менш як половина штатного персоналу заявника, відповідального за виконання робіт з повірки 

законодавчо регульованих ЗВТ,  повинна мати досвід роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності не 

менше одного року;

6) персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в 

експлуатації, повинен проходити підвищення кваліфікації щодо проведення повірки законодавчо 

регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повірку яких він проводить, не рідше одного разу на п’ять 

років)
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Проект наказу Мінекономіки “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження 

на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та 

застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології”

ВИМОГИ, яким повинні відповідати організації, які уповноважуються (або уповноважені) на повірку

-Наявність матеріально-технічної бази; 

( доповнено: 

4) робочі еталони, які застосовуються під час проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що 

перебувають в експлуатації, мають бути калібровані відповідно до порядку, установленого Мінекономіки, з 

дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23)

-Наявність фонду нормативних документів та технічної документації

-Наявність упровадженої системи якості система якості
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст. 27 – Калібрування засобів вимірювальної техніки

Ст.27 - Калібрування у назві та частині третій слова "засобів вимірювальної

техніки" виключити;

Калібруванню в добровільному порядку можуть 

підлягати засоби вимірювальної техніки, які 

застосовуються у сфері та/або поза сферою 

законодавчо регульованої метрології

частину першу доповнити другим реченням такого 

змісту: "Калібруванню також підлягають вторинні та 

робочі еталони.

Калібрування вторинних та робочих еталонів

проводиться в порядку, встановленому

нормативно-правовим актом центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування

державної політики у сфері метрології та 

метрологічної діяльності (готується проект наказу)
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

Закон України № 1314-VII від 06.06.2014 Зміни № 2740 від 06.06.2019

Ст. 29 - Оплата метрологічних робіт та використання коштів, отриманих за їх виконання

1. Оплата суб’єктами господарювання робіт і послуг з 

проведення оцінки відповідності законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам 

технічних регламентів та повірки таких засобів, що 

перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та 

відповідно до методики визначення вартості 

зазначених робіт і послуг, затверджених Кабінетом 

Міністрів України.

• Уточнено статтю 29 Закону про метрологію 

стосовно оплати метрологічних робіт, та непоширення 

цієї статті на послуги з проведення оцінки 

відповідності засобів вимірювальної техніки.

Частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оплата робіт з проведення повірки законодавчо

регульованих засобів вимірювальної техніки, що

перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та 

відповідно до методики визначення вартості

зазначених робіт, які затверджуються Кабінетом

Міністрів України";

Ст. 30 – Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в інших державах

1. За наявності відповідних міжнародних договорів 

України визнаються результати оцінки відповідності, 

повірки та калібрування засобів вимірювальної 

техніки, проведених в інших державах.

"1. За наявності відповідних чинних міжнародних

договорів України визнаються результати повірки

засобів вимірювальної техніки та калібрування, 

проведених в інших державах".
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

№ 193 от 08.02.2016 № 193 от 08.02.2016 зі змінами № 642 від 16.04.2019

ІІ розділ

Співвідношення між невизначеністю вимірювань, що 

забезпечує еталон, та максимально допустимою 

похибкою ЗВТ, що підлягає повірці, становить не 

менше ніж один до трьох

Відношення розширеної невизначеності (за довірчої 

ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює 

або вимірює еталон, до максимально допустимої 

похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше 

ніж один до трьох.

8. Еталони, які застосовуються під час проведення 

повірки, мають бути калібровані з дотриманням 

міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам 

ДСТУ OIML D 23.

Метрологічні та технічні характеристики допоміжних 

ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути 

документально засвідчені.

{Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 

від 16.04.2019}

Основні зміни до  Наказу Мінекономіки № 193 "Порядок проведення повірки"
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

№ 193 от 08.02.2016 № 193 от 08.02.2016 зі змінами № 642 від 16.04.2019

ІІ розділ

11. Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна 

перевищувати 15 робочих днів після сплати за 

повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких

згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна 

перевищувати 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку

в разі сплати за її проведення (…).

13. Роботи, пов’язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть

проводитися виконавцями з використанням еталонів, 

допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих

робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі

уповноваження виконавця. 

Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання

замовника робіт мають відповідати вимогам пункту 8 

розділу II цього Порядку.

Використання виконавцем під час проведення робіт з

повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного

обладнання, які належать замовнику таких робіт, 

допускається за наявності відповідного договору щодо

використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного

обладнання, укладеного ним із замовником. 

{Розділ II доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 642 від

16.04.2019}

Основні зміни до  Наказу Мінекономіки № 193 "Порядок проведення повірки"

27



Національний науковий центр “Інститут метрології”

№ 193 от 08.02.2016 № 193 от 08.02.2016 зі змінами № 642 від 16.04.2019

IV. Оформлення результатів

Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і

введені в експлуатацію до набрання чинності

технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають

позитивними, якщо їх метрологічні та технічні

характеристики відповідають вимогам нормативних

документів, чинних на момент їх виробництва і введення

в експлуатацію.

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі

№ 642 від 16.04.2019}
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Національний науковий центр “Інститут метрології”

№ 193 от 08.02.2016 № 193 от 08.02.2016 зі змінами № 642 від 16.04.2019

IV. Оформлення результатів

3. Оформлення результатів періодичної, позачергової 

повірок та повірки після ремонту здійснюється таким 

чином:

1) позитивні результати періодичної, позачергової 

повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують 

відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з 

відбитком повірочного тавра у відповідному розділі 

експлуатаційних документів та/або оформлюють 

свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з 

додатком 2 до цього Порядку.

На вимогу заявника можливе поєднання зазначених 

видів засвідчення результатів повірки

3. Оформлення результатів періодичної, позачергової

повірок та повірки після ремонту здійснюється таким 

чином:

1) позитивні результати періодичної, позачергової

повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують

відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з

відбитком повірочного тавра у відповідному розділі

експлуатаційних документів та/або оформлюють

свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з

додатком 2 до цього Порядку

На вимогу заявника можливе поєднання зазначених

видів засвідчення результатів повірки;

2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

на паперовому носії;

в електронній формі - у разі дотримання вимог Законів

України «Про електронні документи та електронний

документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та 

цього Порядку;

Основні зміни до  Наказу Мінекономіки № 193 "Порядок проведення поверки"
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