
 

 

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ 
вебінар 10.11.2020р. ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 

 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Реконструкція 

технологічних свердловин» (ЛУКАШЕВИЧ Олексій Ярославович): Як ввести 
вузол обліку природного газу в експлуатацію? 

Відповідь начальника відділу метрологічного забезпечення засобів 
вимірювальної техніки теплотехнічних величин ДП 
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Наталії ЯКОВЕНКО: для введення вузла 
обліку природного газу в експлуатацію потрібно провести оцінку відповідності системи 
обліку газу. Оцінка відповідності – це процес доведення того, що суттєві вимоги 
Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 
затвердженого постановою КМУ від 13.01.2016р. № 94, були виконані. Для цього 
підприємство готує та подає заявку на проведення оцінки відповідності системи обліку 
газу в один із призначених органів з оцінки відповідності (на свій розсуд). Суб’єктами, 
що задіяні в оцінці відповідності системи обліку газу, є Центральний орган виконавчої 
влади в сфері метрології, виробник та призначений орган чи внутрішньофірмова 
акредитована лабораторія. Більш детальну Ви можете отримати телефоном або 
письмово. 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Новопсковське територіальне 
медичне об’єднання Новопсковської міської ради» (Чернишова Тетяна 
Олександрівна): Чи необхідно повіряти медичне обладнання згідно з змінами до 
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"? 

Відповідь начальника відділу метрологічного забезпечення засобів 
вимірювальної техніки фізико-хімічних величин ДП 
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Неллі ВОРОТИНЦЕВОЇ: Дійсно, постановою 
КМУ від 10 липня 2019 р. № 598 «Про внесення змін до Технічного регламенту 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», що набрала чинності 19 
січня цього року, з Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ вилучено 12 
категорій засобів вимірювальної техніки медичного призначення. Річ йде про такі 
прилади, як аналізатори медичного призначення, вимірювачі артеріального тиску, 
електрокардіографи, енцефалографи, кондуктометри, рН-метри, титратори, іономіри, 
кардіодефібрилятори, медичні термометри, монітори пацієнта, пульсоксиметри, 
реографи, ультразвукові діагностичні прилади тощо. 

Ці засоби медичного призначення виведено з під дії Технічного регламенту 
законодавчо регульованих ЗВТ, мотивуя це тим, що на них поширюється дія інших 
технічних регламентів у галузі медичної техніки. Це постанови КМУ, які були прийняті 
в 2013 році: постанова КМУ № 753 «Про затвердження технічного регламенту щодо 
медичних виробів», постанова КМУ № 754 «Про затвердження технічного регламенту 
для діагностики in vitro» (медичні тести поза живим організмом), постанова КМУ № 755 
«Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які 
імплантують». Однак, зазначені технічні регламенти не містять вимог щодо повірки 
ЗВТ. Хочу звернути Вашу увагу, що нове обладнання, яке Ви плануєте придбати для 
своєї діяльності, повинно мати сертифікати відповідності згідно з цими постановами. 



 

 

А ті прилади, які знаходяться у вас в експлуатації, потрібно повіряти згідно з їх 
паспортом. 

Постанова Кабінету Міністрів від 4 червня 2015 р. № 374 «Про затвердження 
переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що 
підлягають періодичній повірці" чинна, тому, прилади медичного призначення, що в 
ній зазначені, потребують повірки. 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Лисичанський пивоварний 
завод» (Мереник Олена Валеріївна):  Офіційним листом Ви нас повідомили, що 
введена нова версія ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу». Які суттєві 
відмінності він містить в порівнянні з ДСТУ ISO 22000:2007? 

Відповідь в.о. заступника генерального директора із стандартизації, 
сертифікації, оцінки відповідності та наукової діяльності ДП 
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Ірини ПЛОТНІКОВОЇ: Зміни відбулися значні. 
Змінена структура стандарту: стандарт містить 10 розділів з урахуванням підходу так 
званого «високого рівня» (згідно ISO 9001 система менеджменту якості)/ISO 14001 
(система екологічного менеджменту)). Додано 7 загальних принципів системи 
управління безпечністю харчових продуктів (орієнтація на споживача, лідерство, 
залучення працівників, процесний підхід, постійне поліпшення, прийняття рішення на 
підставі фактів, взаємовигідні стосунки з зацікавленими сторонами). Змінені деякі 
терміни: моніторинг, ПП, ОПП, верифікація, валідація, об’єднані пункти стосовно ОПП 
та КТК, визначено, що для ОПП потрібно встановлювати критерії виконання ОПП. По-
четверте, додано вимоги стосовно визначення, аналізування та моніторингу 
внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на СУБХП, потреб та очікувань 
зацікавлених сторін. Окремо встановлені вимоги до зовнішніх процесів 
(постачальників) – їх вибір та оцінка (раніше це було тільки в програмах передумовах 
визначено). Звертається увага на реєстрацію невідповідностей не тільки продукції, 
алей на невідповідності у визначених процесах. 

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" Сєвєродонецьке управління 
(Шевченко Роман Олексійович): Наше підприємство до цього часу використовує 
ваги старого зразка типу ВЛР-200, що виготовлені відповідного скасованому 
ГОСТ 24104. Чи можлива їх подальша експлуатація та повірка або краще 
придбати нові? 

Відповідь начальника відділу метрологічного забезпечення засобів 
вимірювальної техніки механічних та лінійно-кутових величин ДП 
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Тетяни СВІРІНОЇ: Не тільки на вашому 
підприємстві, а й на багатьох підприємствах нашого регіону використовуються ваги 
старого зразка типу ВЛР, ВЛКТ тощо. Всі ці ваги були виготовлені згідно ГОСТ 24104-
88 «Весы лабораторные общего назначения и образцовые, Общие технические 
условия», який замінений в Україні на ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади 
зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації. Наразі 
вони всі підлягають повірці згідно МПУ 385/02:2015 «Ваги лабораторні загального 
призначення», і метрологічні характеристики цих ваг повинні відповідати вимогам 



 

 

експлуатаційної документації підприємства - виробника. Всі інші ваги, які виготовлені 
після введення ДСТУ ЕN 45501:2017 «Метрологічні аспекти неавтоматичних 
зважувальних приладів»., підлягають повірці згідно іншої методики ДСТУ 7690:2015 
«Метрологія. Неавтоматичні зважувальні прилади. Методика повірки (калібрування)» 
і вони вже повинні відповідати вимогам чинного на даний час ДСТУ ЕN 45501:2017. 
Тобто, Ви можете і надалі використовувати ваги ВЛР-200 і проводити їх повірку, або, 
за рішенням підприємства, придбати нові. 

5. Питання, що надійшло на електронну пошту (від Кириченко І.О. е-mail: 
i_kir@ukr.net): Відомо, що з 2016 року було скасовано обов'язкову сертифікацію. Як 
зараз проводять оцінку відповідності залізничної продукції, яка раніше підлягала 
обов'язковій сертифікації (вагони, цистерни, ходові частини вагонів...) та на цю 
продукцію немає технічних регламентів? 

Відповідь підготовлена в.о. заступника генерального директора із стандартизації, 
сертифікації, оцінки відповідності та наукової діяльності ДП 
«ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Іриною ПЛОТНІКОВОЮ та направлена на 
зазначену електронну адресу: Оцінка відповідності рухомого складу залізничного 
транспорту здійснюється згідно вимог Технічного регламенту безпеки рухомого складу 
залізничного транспорту, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2015р. № 1194 
«Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного 
транспорту». Текст Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного 
транспорту у вільному доступі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1194-2015-
%D0%BF#Text). 

Оцінка відповідності, сумісності, придатності до використання рухомого складу 
залізничного транспорту та перевірка на відповідність вимогам цього Технічного 
регламенту проводяться відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності». 

Роботи з оцінки відповідності проводяться компетентними органами з оцінки 
відповідності акредитованими та призначеними за цим технічним регламентом. 

Орган з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» наразі 
не має повноважень щодо проведення робіт за цим технічним регламентом. 

До відома: Реєстр призначених органів з оцінки відповідності розміщений на 
офіційному сайті Мінекономіки (https://www.me.gov.ua), реєстр акредитованих органів 
з оцінки відповідності розміщений на сайті Національного агентства з акредитації 
України (https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov). 


