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ДП «Укрметртестстандарт» підтримує тісні зв’язки з міжнародними метрологічними 
організаціями
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ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» визнає протоколи випробувань з
оцінки відповідності ЗВТ всіх органів країн – учасниць Угоди ILAC

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» підписав угоду про взаємне
визнання протоколів випробувань ЗВТ з метою затвердження типу
з БелГІМ та підготував до підпису аналогічну угоду Молдавським
інститутом метрології

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» веде реєстр типів засобів
вимірювальної техніки, затверджених за результатами оцінки
відповідності
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Для зручності замовників оцінки відповідності ЗВТ всі документи спілкування 
з ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАТ» з оцінки відповідності ЗВТ формалізовані і максимально 
спрощені щодо їх заповнення
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З метою гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами 
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Взяв участь у розробці переважної більшості положень Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» та 26 з 40 підзаконних актів на його імплементацію

Взяв участь у розробці проектів технічних регламентів стосовно всіх законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної техніки
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— умова та інструмент усунення
технічних та економічних бар’єрів між
країнами світу

— доведення, що
встановлені вимоги до продукції, процесу,
системи, особи або органу виконано
шляхом випробування, здійснення
контролю або сертифікації
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сукупність операцій, що включає перевірку та 
маркування та/або видачу документа про 
повірку засобу вимірювальної техніки, які 
встановлюють і підтверджують, що 
зазначений засіб відповідає встановленим 
вимогам
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сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на 
першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями 
величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм 
невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з 
пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому 
етапі ця інформація використовується для встановлення 
співвідношення для отримання результату вимірювання з показу



Нафтогазовий комплекс

 вертикальні сталеві та залізобетонні циліндричні 
резервуари

 горизонтальні сталеві циліндричні резервуари

 сферичні резервуари

 танки суден

 вертикальні циліндричні резервуари

 з еліптичними днищами

 резервуари довільної форми
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Повірка резервуарів методом лазерного сканування: ВИМІРЮВАННЯ
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Повірка резервуарів методом лазерного сканування: ОБЧИСЛЕННЯ



• Вимірювання:

1 година замість 2 - 3 діб

• Точність:

Вища у 1,5 – 2 рази

• Вартість:

Нижча у 2 – 3 рази

Переваги для бізнесу
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