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                                                                                            На   № _____________ від ____________ 

Працівникам 
Національного наукового центру 
″Інститут метрології″

Шановні працівники ННЦ ″Інститут метрології″!

Щиро вітаю вас з нагоди 120-ої річниці від дня заснування ННЦ ″Інститут 

метрології″!

Історія  ННЦ ″Інститут метрології″ – це літопис послідовного, наполегливого 

розвитку та зростання: від Повірочної палатки мір та ваг до визнаного лідера                          

у сфері наукової метрології. 

Відмінна репутація ННЦ ″Інститут метрології″ – це, передусім, заслуга його 

колективу, що налічує майже 230 осіб, серед яких 9 докторів і 9 кандидатів наук. 

Створену в установі еталонну базу, що складається з 54 державних первинних 

еталонів, визнано національним надбанням України.

ННЦ ″Інститут метрології″ визначено головним центром Служби єдиного часу 

і еталонних частот та науково-методичним центром Служби стандартних зразків 

складу та властивостей речовин і матеріалів.

Історія народження і становлення ННЦ ″Інститут метрології″ не має аналогів. 

120 років біографії стали для нього часом не лише стрімкого розвитку, потужного 

лідерського зростання, а й активної участі у розвитку країни. За більш ніж віковий 

період своєї діяльності ННЦ ″Інститут метрології″ переборював чимало труднощів, 

але послідовно і наполегливо прокладав свій шлях та зумів згуртувати навколо себе 

людей самовідданої праці. 

Колектив працює над укріпленням науково-технічного потенціалу нашої 

держави. Наукові розробки у галузі метрології здобули всесвітнє визнання та 

практичне використання у багатьох сферах економіки.
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 Ваша повсякденна праця, професійність, знання і уміння є вагомим внеском у 

забезпечення єдності вимірювань у державі, захист громадян і національної 

економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань, економію 

енергетичних і матеріальних ресурсів. 

Бажаю і надалі зберігати та примножувати традиції, робити гідний внесок у 

розвиток української науки. Зичу вам успіхів на цьому нелегкому шляху! Нехай цей 

ювілей стане не лише визнанням ваших заслуг, а й точкою відліку нових добрих 

справ.

Процвітання ННЦ ″Інститут метрології″, а його колективу – нових творчих 

звершень, успішної реалізації планів і задумів, доброго здоров’я, невичерпного 

натхнення й наснаги у всіх починаннях на благо України! 

З повагою

Перший віце-прем‘єр-міністр України – 
Міністр економіки України                                                         Олексій ЛЮБЧЕНКО


