
Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16 

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями»  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1195-2015-п 

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається 

періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-2015-п 

Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки 

на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п 

Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/374-

2015-п 

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом 

господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції»  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1279-2007-п 

Наказ Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що 

складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у 

сфері законодавчо регульованої метрології», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 

1501/29631 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1501-16 

Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», 

зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1417-16 

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її 

результатів», зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408   

Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та 

визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних 

одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень 

одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за 

№ 1022/27467 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15 

Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для 

проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації», зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181 

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015  № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні 

служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань 

підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої 

метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики», зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209   

Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

наказів», зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044 
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