
Пропозиції та зауваження   

до проекту Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  

 
№ 

з/п 

Положення проекту Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» 

 

Пропозиції та зауваження 
Обґрунтування 

 

 

1. 

Розділ І. Загальні положення 

Стаття 1. Основні терміни та їх 

визначення.  

 

 

У даному розділі відсутнє визначення 

термінів: 

- національний еталон, про який йдеться 

мова у статті 7. Національні еталони 

проекту Закону; 

- методика вимірювань –  зазначається у  

статті 8. Вимірювання.  

Вважаємо, що усім термінам, які наведені в 

проекті Закону, повинно бути надано 

визначення у одному розділі «Основні 

терміни та їх визначення». 

 

2. Статтю 3. «Сфери законодавчо 

регульованої метрології»  
До сфер законодавчо регульованої метрології 

належать: 

1) забезпечення захисту життя та охорони 

здоров’я громадян; 

2) контроль якості та безпечності харчових 

продуктів і лікарських засобів; 

3) контроль стану навколишнього 

природного середовища; 

4) контроль безпеки умов праці; 

5) контроль за безпекою дорожнього руху та 

технічним станом транспортних засобів; 

6) топографо-геодезичні, картографічні та 

гідрометеорологічні роботи, роботи із 

землеустрою; 

7) торговельно-комерційні операції та 

розрахунки між покупцем (споживачем) і 

продавцем (постачальником, виробником, 

виконавцем), у тому числі при наданні 

транспортних, побутових, комунальних, 

телекомунікаційних послуг, послуг 

поштового зв’язку, при постачанні та/або 

ст.3 Виключити. В законодавстві ЄС всі засоби вимірювальної 

техніки (далі – ЗВТ), детально прописані в 

Технічних регламентах (їх 22) і лише один 

технічний регламент, затверджений 

Директивою 2004/22/ЕС, стосується 

метрології засобів вимірювальної техніки, а 

саме: лічильників тепла, води, газу та 

електроенергії. Отже ніякі інші «сфери», як 

то «безпека дорожнього руху», чи то «роботи 

з землеустрою», чи то «митні операції» в 

яких застосовуються ЗВТ, в ЄС не 

контролюється.  

Також, в п.93.1 Національного плану дій на 

2012 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки, 

чітко вказано: «звуження сфери 

нормативного регулювання метрологічної 

діяльності».  
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споживанні енергетичних і матеріальних 

ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, 

води, нафтопродуктів тощо); 

8) митні операції; 

9) роботи, пов’язані з визначенням 

параметрів  будівель, споруд і території 

забудови; 

10) роботи із забезпечення технічного 

захисту інформації, необхідність якого 

визначена законодавством; 

11) роботи, що виконуються за дорученням 

органів прокуратури та правосуддя; 

12) реєстрація національних і міжнародних 

спортивних рекордів. 

3.  Стаття 8. Засоби вимірювальної техніки 

п.3.Законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки, які мають елементи 

або функції настроювання, повинні мати 

захист від вільного доступу до цих елементів 

та функцій (включаючи програмне 

забезпечення) з метою запобігання 

несанкціонованому втручанню.  

 

 

 

 

п.4.Законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки дозволяється 

застосовувати, випускати з виробництва, 

ремонту та у продаж і видавати напрокат 

лише за умови їх відповідності цьому Закону 

та іншим нормативно-правовим актам, які 

містять вимоги до засобів вимірювальної 

Викласти п. 4 ст.8 у наступній редакції: 
п.3. Законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки дозволяється 

застосовувати, випускати з виробництва, ремонту 

та у продаж і видавати напрокат лише за умови їх 

відповідності цьому Закону та відповідним 

Технічним регламентам, затвердженими 

постановами Кабінету Міністрів України. 

         Дозволяється застосовувати, випускати з 

виробництва, ремонту та у продаж і видавати 

напрокат законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки без оцінки відповідності 

Технічним регламентам за умови випуску 

виробником дрібної або одиничної партії ЗВТ з 

обов’язковою повіркою уповноваженою особою 

кожного екземпляра або партії таких ЗВТ. 

 

 

 

 

 

 

Доповнити п.4. ст.8 наступними словами: 
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техніки. Виробник законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки повинен вказати в 

експлуатаційній документації назви 

технічних регламентів, під дію яких підпадає 

відповідний тип ЗВТ, номера декларацій 

відповідності технічним регламентам, 

найменування, адресу та контактні данні 

уповноваженої особи, яка проводила оцінку 

відповідності, найменування, адресу та 

контактні данні виробника, серійний номер 

ЗВТ, дату виробництва, дату наступної 

періодичної повірки та міжповірочний 

інтервал. 

4. Стаття 14. Оцінка відповідності засобів 

вимірювальної техніки 

1.Оцінка відповідності законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

вимогам технічних регламентів проводиться 

у разі, коли її здійснення передбачено 

відповідними технічними регламентами. 

Оцінку відповідності законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

вимогам технічних регламентів проводять 

призначені органи з оцінки відповідності 

відповідно до закону.  

 

2. Призначені органи з оцінки відповідності 

повідомляють науковому метрологічному 

центру, уповноваженому ЦОВМ на ведення 

Державного реєстру затверджених типів 

засобів вимірювальної техніки, про видані 

ними сертифікати затвердження типу засобів 

вимірювальної техніки. 

Порядок ведення Державного реєстру 

затверджених типів засобів вимірювальної 

ст.14 викласти у наступній редакції: 

 

1.Оцінка відповідності законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки 

вимогам технічних регламентів (далі по 

тексту - оцінка відповідності) проводиться у 

разі, коли її здійснення передбачено 

відповідними технічними регламентами. 

Оцінку відповідності здійснюють 

уповноважені (нотифіковані) ЦОВМ 

юридичні особи та суб’єкти підприємницької 

діяльності - фізичні особи (далі по тексту – 

уповноважені особи). 

2. Уповноважені особи з оцінки 

відповідності повідомляють ЦОВМ про 

видані ними декларації відповідності засобів 

вимірювальної техніки. 

Технічними регламентами можуть 

встановлюватися вимоги щодо надання 

уповноваженими особами з оцінки 

відповідності іншої інформації, пов’язаної з 

виконанням ними процедур оцінки 

Поняття «державного реєстру засобів 

вимірювальної техніки» залишилось у спадок 

від діючого Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність». 

Сьогодні, застосовується оцінка 

відповідності Технічним регламентам, яка 

оформляється видачою Декларації про 

відповідність технічному регламенту з 

відповідним номером.  

Окрім того, експерти Єврокомісії у своїй 

доповіді, в рамках програми «Сприяння 

взаємній торгівлі шляхом усунення 

технічних бар’єрів у торгівлі між Україною 

та ЄС», трактують наявність в Україні 

державного реєстру ЗВТ як технічний бар’єр 

у торгівлі. 
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техніки встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Технічними регламентами можуть 

встановлюватися вимоги щодо надання 

призначеними органами з оцінки 

відповідності іншої інформації, пов’язаної з 

виконанням ними процедур оцінки 

відповідності законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки. 

3. Оцінка відповідності засобів 

вимірювальної техніки, які не 

застосовуються у сферах законодавчо 

регульованої метрології, проводиться на 

добровільних засадах. 

відповідності. 

ЦОВМ безкоштовно публікує на 

своєму офіційному сайті відомості про ЗВТ, 

які пройшли оцінку відповідності та 

забезпечує вільний доступ для громадськості 

до цієї інформації. 

 

 

 

3.Оцінка відповідності засобів 

вимірювальної техніки, на які не 

поширюється дія технічних регламентів, 

проводиться на добровільних засадах. 

 

5.  

Стаття 16. Уповноваження на проведення 

повірки засобів вимірювальної техніки, 

що перебувають в експлуатації 

1. Органом з уповноваження на проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, є ЦОВМ.  

2. Для проведення зазначеної повірки 

науковим метрологічним центрам, 

метрологічним центрам та повірочним 

лабораторіям необхідно одержати свідоцтво 

про уповноваження на проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації (далі – свідоцтво про 

уповноваження), яке видає ЦОВМ. 

3. Заявники документально підтверджують 

дотримання критеріїв, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, яким повинні 

відповідати уповноважені наукові 

Ст.16 викласти у наступній редакції: 

Стаття 16. Уповноваження юридичних 

осіб та фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності на оцінку 

відповідності вимогам технічним 

регламентам та повірки ЗВТ 

1. ЦОВМ уповноважує юридичних осіб та 

суб’єктів підприємницької діяльності – 

фізичних осіб на право здійснення оцінки 

відповідності законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки вимогам 

технічних регламентів та повірку. 

2. Претенденти на уповноваження 

документально підтверджують дотримання 

критеріїв, яким повинні відповідати 

уповноважені особи. 

3. ЦОВМ протягом 30 робочих днів після 

одержання заявки претендента на 

уповноваження: 

    проводить аналіз поданих претендентом на 

уповноваження документів та перевіряє 

Уповноважувати юридичних осіб та СПД з 

оцінки відповідності ЗВТ технічним регламентам 

та по повірці ЗВТ має лише один орган: або 

ЦОВМ, або Національний орган України з 

акредитації. Суб’єкти господарювання повинні 

мати справу лише з одним державним органом і 

проходити лише одну процедуру: або 

уповноваження, або акредитацію, а не дві 

процедури разом.  

ЦОВМ або інший орган не може одночасно 

надавати уповноваження на повірку ЗВТ та 

самому займатися наданням послуг з повірки 

ЗВТ (як це робиться зараз), бо така подвійна 

діяльність йде в розріз з поняттям чесної 

конкуренції та неупередженості. 
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метрологічні центри, метрологічні центри та 

повірочні лабораторії (далі – уповноважені 

організації).  

4. ЦОВМ протягом 60 робочих днів після 

отримання заявки на уповноваження: 

проводить аналіз поданих заявником 

документів та перевіряє достовірність і 

повноту відомостей; 

проводить перевірку заявника на 

відповідність встановленим до нього 

вимогам; 

видає заявнику свідоцтво про 

уповноваження; 

у разі відмови в уповноваженні 

повертає заявнику документи разом із 

вмотивованим висновком. 

Перевірка заявника на відповідність 

встановленим вимогам здійснюється на 

платній основі відповідно до методики 

визначення вартості робіт, пов’язаних з цією 

перевіркою, встановленої Кабінетом 

Міністрів України. 

5. У свідоцтві про уповноваження 

зазначаються категорії засобів 

вимірювальної техніки, повірку яких мають 

право проводити уповноважені організації. 

Видача свідоцтва про уповноваження, 

його переоформлення, видача дубліката 

свідоцтва про уповноваження здійснюються 

на безоплатній основі. 

Відмова у видачі свідоцтва про 

уповноваження, його переоформлення, 

видача дубліката та анулювання 

здійснюються на підставах, визначених 

Законом України "Про дозвільну систему у 

достовірність і повноту відомостей; 

у разі надання інформації не в повному 

обсязі вимагає подання додаткових даних 

стосовно встановлених критеріїв; 

проводить у разі потреби перевірку 

претендента на відповідність встановленим 

до нього вимогам; 

видає претенденту свідоцтво про 

уповноваження; 

у разі відмови в уповноваженні повертає 

претендентові подані документи разом з 

відповідним висновком. 

5.У свідоцтві уповноваженої особи 

зазначаються категорії законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, 

оцінку відповідності та повірку яких має 

право проводити відповідна особа. 

6. Строк дії свідоцтва про уповноваження на 

проведення оцінки відповідності та повірки 

становить п’ять років. Якщо на момент 

закінчення строку дії свідоцтва 

уповноваженої особи не має незадоволених 

письмових скарг від споживачів або 

незнятих претензій від ЦОВМ та є заява від 

уповноваженої особи на продовження, то 

строк дії свідоцтва автоматично 

продовжується на наступні 5 років. 

7. Критерії, яким повинні відповідати 

уповноважені особи, та порядок їх 

уповноваження на проведення оцінки 

відповідності та повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, 

затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

8. ЦОВМ безкоштовно публікує на своєму 
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сфері господарської діяльності". 

Строк дії свідоцтва про 

уповноваження становить п’ять років. 

6. Спори з питань уповноваження 

вирішуються у судовому порядку. 

7. Уповноважені організації вносяться до 

Державного реєстру наукових метрологічних 

центрів, метрологічних центрів і повірочних 

лабораторій, уповноважених на проведення 

повірки засобів вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, який веде 

ЦОВМ. 

        Зазначений Реєстр має бути доступний 

для громадськості в електронній та/або іншій 

формі та публікуватися на офіційному веб-

сайті ЦОВМ. 

8. ЦОВМ здійснює моніторинг відповідності 

уповноважених організацій цьому Закону та 

критеріям, відповідно до яких вони були 

уповноважені, та приймає рішення щодо 

анулювання свідоцтва про уповноваження, 

якщо встановлено недотримання ними 

встановлених критеріїв або якщо вони не 

виконують свої обов'язки згідно з цим 

Законом. 

9. Порядок уповноваження на проведення 

повірки законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

офіційному сайті відомості про осіб, які 

уповноважені на оцінку відповідності та 

повірку ЗВТ, та забезпечує вільний доступ 

для громадськості до цієї інформації. 

9. ЦОВМ здійснює моніторинг відповідності 

уповноважених осіб цьому Закону та 

критеріям, відповідно до яких вони були 

уповноважені, та приймає рішення щодо 

анулювання свідоцтва про уповноваження, 

якщо встановлено недотримання 

уповноваженою особою встановлених 

критеріїв або якщо вона не виконує свої 

обов'язки згідно з цим Законом. 

10. Спори щодо уповноваження осіб на 

повірку ЗВТ вирішуються у судовому 

порядку. 

4. Стаття 17. Обов’язки уповноважених 

організацій 

Уповноважені організації повинні: 

   додержуватися критеріїв, відповідно до 

яких вони були уповноважені; 

Ст.17 доповнити наступним абзацом: 
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    посилатися на уповноваження тільки 

стосовно тих категорій засобів 

вимірювальної техніки, на проведення 

повірки яких їх уповноважено; 

   припинити діяльність, на здійснення якої 

вони були уповноважені, а також посилання 

на уповноваження у своїй документації та 

рекламі у разі анулювання свідоцтва про 

уповноваження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    надавати гарантії щодо роботи повірених 

та відкаліброваних засобів вимірювальної 

техніки на міжповірочний та 

міжкалібровочний період при додержанні 

правил експлуатації. 

5.  Стаття 28. Оплата метрологічних робіт та 

використання коштів, отриманих за 

виконання робіт 

1. Оплата суб’єктами господарювання робіт і 

послуг з проведення оцінки відповідності 

законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки вимогам технічних 

регламентів та повірки цих засобів, що 

перебувають в експлуатації, здійснюється у 

порядку та відповідно до методики 

визначення вартості зазначених робіт і 

послуг, які затверджуються Кабінетом 

Міністрів України 

п. 1, ст. 28. викласти у наступній редакції: 

 

 

Оплата суб’єктами господарювання робіт і 

послуг з проведення оцінки відповідності 

законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки вимогам технічних 

регламентів та повірки цих засобів, що 

перебувають в експлуатації, здійснюється 

за тарифами, які затверджуються 

Кабінетом Міністрів України 

При наявності методики визначення 

вартості робіт і послуг, затвердженої 

Кабінетом Міністрів України, на практиці 

неможливо перевірити достовірність 

вартості цих робіт і послуг . 

6. Розділ XІ 

ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

7. Свідоцтва про атестацію на проведення 

вимірювань у сфері поширення державного 

метрологічного нагляду, видані в 

установленому порядку до набрання 

чинності цим Законом, зберігають чинність 

протягом визначеного в них строку дії або до 

 п..7.  р. ХІ викласти у наступній редакції: 

7. Свідоцтва про атестацію на проведення 

вимірювань та калібрування у сфері та поза 

сферою поширення державного 

метрологічного нагляду, видані в 

установленому порядку до набрання 

чинності цим Законом, зберігають чинність 

протягом визначеного в них терміну  дії.  
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прийняття протягом строку дії таких 

свідоцтв згідно із законами України та 

відповідно до частини четвертої статті 8 

цього Закону рішень центральних органів 

виконавчої влади про уповноваження 

відповідних підприємств та організацій, їх 

відокремлених підрозділів на проведення 

певних видів вимірювань, що не пов’язані з 

оцінкою відповідності продукції, процесів та 

послуг, в окремих сферах законодавчо 

регульованої метрології, але не більш як три 

роки з дня набрання чинності цим Законом. 

 

   


