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ПОРЯДОК ПОВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 
 

Проаналізовано реформування та вдосконалення правових і організаційних засад метрологічної діяльності у відповідність 

до європейської моделі, створення організаційних форм діяльності згідно з міжнародною та європейською практиками. 

Проаналізовані сучасні підходи щодо здійснення порядку повірки вимірювальної техніки в Україні. 

Результати досліджень можуть бути застосовані працівниками підприємств та установ, пов'язаних із 

виробництвом, постачанням та експлуатацією засобів вимірювальної техніки.  
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Постановка проблеми. Стаття присвячена 

проблемам, які виникли у вітчизняних фахівців 

з метрологічної діяльності, працівників 

підприємств та установ, пов'язаних із 

виробництвом, постачанням та експлуатацією 

засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), у 

зв’язку з законодавчими змінами  порядку 

повірки вимірювальної техніки. 

Законом України від 06.06.2019 № 2740-

VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

імплементації актів законодавства 

Європейського Союзу у сфері технічного 

регулювання» [1] внесені зміни, зокрема до 

Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» [2], з якого 

виключено частину сьому статті 17. Вона 

передбачала проведення на добровільних 

засадах повірки засобів вимірювальної техніки, 

які не застосовуються у сфері законодавчої 

метрології та перебувають в експлуатації. 

Вступ. В Україні продовжується 

реформування та вдосконалення правових і 

організаційних засад метрологічної діяльності у 

відповідність до європейської моделі, створення 

організаційних форм діяльності згідно з 

міжнародною та європейською практиками 3. 

 У сфері метрології прийнято Закон України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» 

2, яким передбачено гармонізацію 

законодавчих актів із документами Міжнародної 

організації законодавчої метрології, актами 

законодавства Європейського союзу з питань 

метрології та документами Європейської 

співпраці із законодавчої метрології. Також 

передбачено створення окремого центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері метрологічного нагляду. Закон 

набрав чинності 1 січня 2016 року. 

Відповідно до Закону метрологічна система 

України створює необхідні засади для 

забезпечення єдності вимірювань у державі, з 

визначеними завданнями 4. 

Зараз діє нова редакція Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» 2. 

Перш за все,  зміни пов'язані з гармонізацією 

національного метрологічного законодавства з 

європейськими директивами, нормами і 

стандартами у сфері метрології та метрологічної 

діяльності. Це стосується як термінологічних, 

так і організаційних та технічних питань. Новим 

законом розділені регуляторні, господарські та 

наглядові функції центральних органів 

виконавчої влади у сфері метрології, ліквідовані 

надмірно забюрократизовані і неефективні 

структури і механізми управління метрологічною 

системою. Введено нове поняття «сфера 

законодавчо регульованій метрології» - перелік видів 

діяльності, за якими з метою забезпечення єдності 

вимірювань здійснюється державне регулювання. 

Змінено підходи до організації метрологічного 

нагляду за законодавчо регульованими засобами 

вимірювальної техніки (приладами). 

Мета статті — Надати бачення основних 

понять та роз’яснення стосовно змін порядку 

повірки засобів вимірювальної техніки. 

Основні результати дослідження. 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (Мінекономіки) 

є центральним органом виконавчої влади, одним 
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з  основних завдань якого є державна політика у 

сфері технічного регулювання, стандартизації, 

метрології та метрологічної діяльності, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України [5] (в 

редакції від 11 вересня 2019 р. N 838). 

З метою вдосконалення порядку проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, та оформлення її результатів, та 

відповідно до Закону України «Про метрологію 

та метрологічну діяльність» [2] Мінекономіки 

наказом від 16.04.2019 р. №642 [6] внесено 

зміни до наказу Мінекономрозвитку від 

08.02.2016 р. №193 [7]:  

1. Виключено пункт 3. Ним було 

встановлено, що Порядок проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки, що перебувають в експлуатації, та 

оформлення її результатів, затверджений цим 

наказом, може використовуватися під час 

проведення повірки засобів вимірювальної 

техніки, які не застосовуються у сфері 

законодавчо регульованої метрології, на 

добровільних засадах.  

2. Затверджено зміни до вищезазначеного 

Порядку. Зокрема, уточнено, що:  

 у розділі «Засоби повірки» зазначаються 

перелік основних засобів повірки (еталонів, у 

тому числі стандартних зразків складу та 

властивостей речовин і матеріалів), 

допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, 

які застосовуються під час повірки, а також їх 

опис та технічні характеристики;  

 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; 

  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; 

  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; 

  заявники, які погодили графіки, надають 

ЗВТ на періодичну повірку відповідно до 

погоджених строків або своєчасно письмово 

повідомляють виконавців про причини 

невиконання графіків;  

 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;  

 свідоцтво про повірку ЗВТ може бути 

оформлене на паперовому носії або в 

електронній формі; 

  виробники тавр відповідають за 

своєчасність та якість виготовлення 

повірочних тавр та забезпечують виготовлення 

і відправлення виконавцям повірочних тавр не 

пізніше ніж за місяць до запланованого 

терміну їх застосування в разі подання 

замовлення та вчасної оплати.  

Крім того, у новій редакції «Порядку 

проведення повірки законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, та оформлення її 

результатів» викладено:  

 Графік проведення періодичної повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки (Додаток 1 (пункт 16 розділу II)); 

 Свідоцтво про повірку законодавчо 

регульованого засобу вимірювальної техніки 

(Додаток 2 (підпункт 1 пункту 3 розділу IV)); 

  Форма і розміри повірочних тавр 

(Додаток 3 (підпункт 3 пункту 3 розділу IV));  

 Свідоцтво про непридатність 

законодавчо регульованого засобу 

вимірювальної техніки (Додаток 4 (підпункт 

17 пункту 3 розділу IV)); 

 Довідка про результати інспекційної повірки 

законодавчо регульованого засобу вимірювальної 

техніки (Додаток 5 (підпункт 2 пункту 4 розділу IV)).  
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Цей наказ набув чинності з 14.06.2019, крім 

підпункту 3 пункту 4  Змін, який набув чинності з 

1 січня 2020 року. Наступна Редакція, відбудеться 

03.07.2020, підстава – «2740-VIII» [1]. 

 Висновки. Підсумовуючи наведене вище, 

можна зазначити, що  зазначені положення 

виключені із законодавства про метрологію і 

метрологічну діяльність у зв’язку з 

неоднозначністю їх застосування, а саме, 

можливістю віднесення послуг з повірки ЗВТ, 

які застосовуються у сфері законодавчо 

регульованої метрології до повірки ЗВТ, які не 

застосовуються у сфері законодавчо 

регульованої метрології, і навпаки. 
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ПОРЯДОК ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНЕ 

Проанализировано реформирование и совершенствование правовых и организационных основ метрологической 

деятельности на соответствие европейской модели, создание организационных форм деятельности согласно 

международной и европейской практиками. Проанализированы современные подходы в осуществлении порядка 

поверки измерительной техники в Украине. 

Результаты исследований могут быть применены работниками предприятий и учреждений, связанных с 

производством, поставкой и эксплуатацией средств измерительной техники. 
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THE MEASURING TECHNIQUE INSPECTION PROCEDURE IN UKRAINE 

The reform and improvement of legal and organizational foundations of metrological activity in accordance with the European 

model, creation of organizational forms of activity in accordance with international and European practices are analyzed. The 

modern approaches to implementation of the procedure of verification of measuring equipment in Ukraine are analyzed. 
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