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Західним міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки розглянуто 

Ваш запит про надання публічної інформації від 28.07.2021 №б/н, на виконання 

вказаного запиту повідомляємо:  

Згідно із п.12 Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та 

справляння плати за проїзд  автомобільними дорогами загального користування  

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів вагові та/або 

габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. №879, вимірювальне і 
зважувальне обладнання для здійснення габаритно-вагового контролю повинне 

утримуватись у робочому стані; періодично проводиться повірка (метрологічна 

атестація) такого обладнання з подальшим клеймуванням (пломбуванням) та 

видачею відповідного свідоцтва спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері метрології.
Згідно із ч.1 ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що 

перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після 

ремонту.
Згідно із п.18 ч.1 ст. 1 Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», повірка засобів вимірювальної техніки - 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.
Згідно із абз.34 п. 6 Розділу ІІ Порядку проведення повірки законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та 

оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, 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). 
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Методики згідно із якими проводиться періодична повірка ваг 
електронних ТВА 20 Д виробника  ТзОВ НВД «Техноваги» не передбачають 

обов’язкового виготовлення протоколу повірки.
У зв’язку із зазначеним, доводимо до вашого відома, що наявність 

свідоцтва про повірку ваг електронних ТВА 20 Д є достатньою підставою для 

можливості їх використання в ході здійснення габаритно-вагового контролю, 
згідно із положеннями наведених нормативно-правових актів. У Західного 

міжрегіонального управління Укртрансбезпеки відсутній протокол повірки ваг 
електронних ТВА 20 Д, які використовувались в ході здійснення габаритно-
вагового контролю на ділянці дороги державного значення М-06 Київ-Чоп 529 

км + 300 24.09.2020, з огляду на відсутність обов’язку щодо виготовлення 

зазначеного протоколу при здійсненні повірки ваг електронних ТВА 20 Д.
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