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Щодо надання інформації 

 

ДП «Миколаївстандартметрологія»  
 

 

 

Мінекономіки розглянуло лист ДП «Миколаївстандартметрологія» щодо 

надання інформації стосовно права для виконавця послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення в отриманні доступу до електронних протоколів 

повірки лічильників води та повідомляє. 

Статтею 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – 

Закон про метрологію) регулюються вимірювання у сфері законодавчо регульованої 

метрології. 

Водночас питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки (далі – ЗВТ), що перебувають в експлуатації, регулюються статтею 17 Закону 

про метрологію.  

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в 

експлуатації, та оформлення її результатів (далі – Порядок), затверджено наказом 

Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016  

за № 278/28408. 

Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку результати вимірювання та інші 

дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно 

до методики повірки. 

Згідно з пунктом 6 розділу ІІ Порядку у разі якщо під час здійснення операцій 

повірки необхідно ведення записів результатів вимірювань у протоколі повірки, про 

це зазначається в методиці повірки та наводяться вимоги до протоколу повірки (або 

встановлюється його форма). 

Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку 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 

законодавчо регульованого ЗВТ (далі – свідоцтво про повірку) за формою згідно з 
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додатком 2 до цього Порядку. На вимогу заявника можливе поєднання зазначених 

видів засвідчення результатів повірки. 

Для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають 

установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність законодавчо 

регульованого ЗВТ (далі – довідка про непридатність) за формою згідно з додатком 4 

до цього Порядку. 

Відповідно до встановленої у додатку 2 до Порядку форми свідоцтва про 

повірку законодавчо регульованого ЗВТ у додатку або на зворотному боці свідоцтва 

про повірку ЗВТ (якщо це передбачено методикою повірки або за письмовою 

вимогою заявника) наводять дані, одержані під час повірки. 

Згідно з пунктом 1 розділу V Методики повірки лічильників води з механічним 

відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці 

експлуатації, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2016  № 2129, 

зареєстрованим у Мін’юсті 19.01.2017 за № 84/29952 (далі – Методика повірки 

лічильників води), результати вимірювань та розрахунків уносять до електронного 

протоколу повірки. 

Водночас слід зазначити, що відповідно до пунктів 2 та 3 розділу V Методики 

повірки лічильників води позитивні результати повірки лічильників води 

засвідчуються свідоцтвом про повірку, а негативні – довідкою про непридатність. 

При цьому, Методикою повірки лічильників води не передбачено надання 

електронного протоколу повірки.  

Листи Мінекономіки не встановлюють правових норм. 

 

 

Директор департаменту  

технічного регулювання  

та інноваційної політики           Дмитро ГОРЯЧОВ 
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