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ДП «Укрметртестстандарт» починає свою історію з 1902 року, коли за 
ініціативою Д. І. Мендєлєєва, керівника Головної палати мір та ваг Росії, була 
створена  повірочна палатка мір та ваг у м. Києві

ДП «Укрметртестстандарт» уповноважений  проводити  роботи зі 
стандартизації

ДП «Укрметртестстандарт» призначений Держстандартом України органом 
з сертифікації  продукції, систем якості у державній  системі сертифікації
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ДП «Укрметртестстандарт»  здійснює  функції секретаріатів
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та  бере  участь ще  в
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ДП «Укрметртестстандарт»  бере участь у роботі міжнародних технічних комітетів  
(як активний член) в рамках

ISO/TC 158 
«Аналіз газів»;

ISO/TC 193 
«Природний газ»

міжнародної організації 
зі стандартизації

міжнародної  електротехнічної 
комісії

IEC/ТС  85 
«Обладнання для вимірювання  
електричних і магнітних величин»

ДП «Укрметртестстандарт» за останні 15 років  розроблено  понад  700 гармонізованих 
національних стандартів та 10 технічних регламентів 



Веде                                                                                                          , 
яка відображена у                                                      на сайті

ДП «Укрметртестстандарт» — уповноважений агент Національного органу стандартизації 
з виготовлення та поширення офіційних копій нормативних документів на паперових носіях

ДП «Укрметртестстандарт» утримує
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Участь у виконанні державної програми розвитку еталонної бази України

Згідно з програмою розвитку еталонної бази до 2022 року буде розроблено 9 нових 
державних еталонів, із них 3 – у 2018 році, 3 – у 2019 році



На основі власних розробок виробляється випробувальне
обладнання, зокрема:

• автоколімаційна установка

• понад 600 типів стандартних зразків складу газових сумішей
(повірочних газових сумішей — ПГС), які широко
використовуються в промисловості

• пакет прикладних комп'ютерних програм VGS для обробки
результатів повірки резервуарів із застосуванням лазерного
сканера

Щорічно проводиться понад 700 тисяч повірок та калібровок засобів 
вимірювальної техніки для промисловості  
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Розроблено понад  1000 типів стандартних  зразків для вимірювання 
властивостей  і складу газоподібних та рідких середовищ
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ДП «Укрметртестстандарт» підтримує тісні зв’язки з міжнародними метрологічними 
організаціями
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До бази даних, опублікованих в КСDB BIPM, занесено 71 СМС рядок, які підтверджують 
еквівалентність відповідних державних еталонів України, що зберігаються                     
ДП «Укрметртестстандарт» 

ДП «Укрметртестстандарт» бере  участь в міжнародних  звіреннях еталонів спільно 
з провідними національними метрологічними інститутами світу
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ДП «Укрметртестстандарт» бере  участь в міжнародних  звіреннях еталонів спільно з 
провідними національними метрологічними інститутами світу
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Оцінка відповідності промислової продукції та товарів народного споживання:                   
техніки, у т. ч. медичної, товарів для дітей, продукції легкої та харчової промисловості, 
будівельних  матеріалів, автомобілів  та інш. на відповідність національним вимогам,  
вимогам законодавства ЄС та інших країн

Випробування та сертифікація електротехнічної продукції в рамках системи сертифікації 
Міжнародної електротехнічної комісії (Системи ІЕСЕЕ)

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів

Сертифікація систем управління

Сертифікація персоналу

Сертифікація послуг соціально-побутової сфери
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• Систем управління  якістю на відповідність        

• Систем  екологічного управління  на відповідність 

• Систем управління безпечністю харчових продуктів  
на відповідність  

• Систем управління гігієною та безпечністю праці на 
відповідність  

• Систем управління якістю медичних виробів на 
відповідність  

ДП «Укрметртестстандарт» є органом з сертифікації:
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УкрТЕСТ — національний орган сертифікації електрообладнання (NCB)  
з випробувальною лабораторією (CBTL) визнаний  у схемі СВ Міжнародної 
системи випробувань та сертифікації електрообладнання і компонентів 
(система IECEE)  за 10 категоріями продукції.

4 фахівця УкрТЕСТу є  технічними асесорами Системи ІЕСЕЕ
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УкрТЕСТ має 15  угод  з нотифікованими органами з сертифікації Європи та  Південної  Кореї    
про взаємне визнання результатів оцінки відповідності. 
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Технічне оснащення випробувального 
центру  дозволяє проводити 
сертифікаційні випробування 
продукції для підтвердження її 
відповідності:

• національним стандартам DSTU
• міжнародним стандартам IEC, ISO, CISPR, ETSI  
• європейським стандартам EN
• окремим стандартам США UL, NSF, ASTM, FCC
• окремим стандартам Канади CSA, ICES-003

УкрТЕСТ проводить оцінку відповідності продукції українських виробників для її поставки 
на  міжнародні ринки. На сьогодні  за результатами наших робіт з оцінки відповідності 
понад 30 вітчизняних товаровиробників мають змогу маркувати продукцію Знаком СЄ
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УкрПРОДТЕСТ здійснює сертифікацію багатьох видів продукції:
• харчова та сільськогосподарська продукція
• вироби, що контактують з харчовими продуктами
• товари побутової хімії та парфумерно-косметичні засоби
• вироби  з полімерних матеріалів, іграшки 

Випробувальний центр  УкрПРОДТЕСТу
• проводить випробування продукції на відповідність вимогам національних 

та  міжнародних стандартів
• здійснює  визначення автентичності широкого спектру продукції
• здійснює контроль ГМО в харчових продуктах та сировині

На базі лабораторії Молекулярно-генетичних досліджень організовано єдине в Україні
виробництво тест-систем для визначення ГМО в харчових продуктах та сировині.
Тест-системи конкурентоспроможні за якістю та ціною  з зарубіжними аналогами, 
що дозволяє значно скоротити витрати на випробування продукції  
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З вересня 2016 року органом з оцінки відповідності видано 319 сертифікатів перевірки 
типу ЗВТ  
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В рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачається 
підписання Угоди про оцінку відповідності і прийнятність промислової продукції (АСАА)

Для підготовки до підписання Угоди АСАА була прийнята Програма  «Сприяння взаємній 
торгівлі шляхом усунення технічних бар`єрів у торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом»
Програмою передбачено:
• створення в Україні лабораторій, спроможних провести  випробування продукції на 

відповідність вимогам технічних регламентів,  визначених  Мінекономрозвитку  в  
пріоритетних  секторах  економіки

Наявність таких лабораторій сприятиме забезпеченню проведення ефективного ринкового 
нагляду за продукцією в Україні, що є однією з умов підписання Угоди АСАА

В рамках цієї Програми ДП «Укрметртестстандарт» було отримано фінансування на 
дооснащення випробувальним та метрологічним обладнанням  власних лабораторій. 
Всього придбано 117 одиниць обладнання 

На сьогодні ДП «Укрметртестстандарт» може забезпечити проведення оцінки відповідності 
технічним регламентам електромагнітної сумісності обладнання (ЕМС)  та низьковольтного 
електричного обладнання (LVD) у повному обсязі 
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ДП «Укрметртестстандарт» з січня 2018 року  запроваджено Добровільну 
Систему УкрСЕПРО, яка увібрала у себе найкращий досвід, набутий  
державною системою сертифікації, та базується на її основних принципах 
і підходах до оцінки відповідності продукції та послуг 

• задоволення потреб промисловості у проведенні компетентної 
оцінки третьою стороною

• задоволення потреб суспільства в отриманні достовірної 
інформації про якість та безпечність товарів і послуг 

До Системи УкрСЕПРО входять 
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