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Щодо надання інформації 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 

 

ДП «Укрметртестстандарт» 

 

Шульженко Ольга 
 

foi+request-81880-

57a5c12b@dostup.pravda.com.ua 
 

 

 

Розглянувши запит на публічну інформацію Ольги Шульженко від 10.02.2021, 

у межах компетенції інформуємо. 

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» (далі – Закон про метрологію) законодавчо регульовані 
засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) дозволяється застосовувати, випускати з 
виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності 
цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких 
ЗВТ. 

Статтею 16 Закону про метрологію передбачено проведення оцінки 
відповідності ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, 
вимогам технічних регламентів та ведення реєстру затверджених типів ЗВТ (далі – 

Реєстр). 
Лічильники газу, які надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію на 

території України, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту ЗВТ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163, який 
набрав чинності 15.09.2016. 
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Згідно з наказом Мінекономрозвитку від 13.07.2016 № 1161, зареєстрованим у 
Мін’юсті 03.08.2016 за № 1081/29211 (далі – Наказ 1161), ДП «Укрметртестстандарт» 
уповноважено на ведення та формування Реєстру, який розміщено на вебсайті 
підприємства (www.ukrcsm.kiev.ua). 

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Наказу 1161 ДП «Укрметртестстандарт» 
уносить до Реєстру відомості про затверджений тип ЗВТ (у тому числі лічильників 
газу) на підставі копій сертифікатів перевірки типу ЗВТ, наданих органом з оцінки 
відповідності. 

До Реєстру вносяться такі відомості: назва та умовне позначення типу ЗВТ; 
найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ; найменування та 
ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, що видав 
сертифікат перевірки типу ЗВТ; дата видачі та строк дії сертифіката перевірки типу 
ЗВТ. 

Водночас Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП  
від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованою в Мін’юсті 06.11.2015 за № 1379/27824, 
визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб’єктами ринку 
природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні 
засади функціонування газорозподільних систем. 

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом 
Президента України від 10.09.2014 № 715/2014, НКРЕКП відповідно до покладених 
на неї завдань бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної 
політики, зокрема, у сфері функціонування ринку природного газу та розглядає 
звернення споживачів і надає роз’яснення з питань застосування нормативно-

правових актів НКРЕКП. 

З огляду на викладене, надсилаємо запит на інформацію Ольги Шульженко до 
НКРЕКП та ДП «Укрметртестстандарт» для надання відповіді заявнику в межах 
компетенції. 

 

Додаток: на 1 арк. на першу та другу адреси. 
 

 

Заступник Міністра розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України           Ірина НОВІКОВА 

 

 

 

 

 

Ярошенко 596 68 22 
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