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  У рамках заходів з імплементації результатів роботи Експертної Місії 

TAIEX у сфері метрології для попередньої оцінки готовності України до 

початку переговорів щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 

промислової продукції (АСАА) та Експертної Місії TAIEX у сфері акредитації 

для попередньої оцінки готовності України до початку переговорів щодо Угоди 

про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА)  

Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ) інформує 

акредитовані калібрувальні лабораторії про таке. 

Відповідно до вимог обов’язкового міжнародного документа ILAC-

P10:07/2020 «Політика ILAC щодо метрологічної простежуваності результатів 

вимірювання» та ЗД-08.00.09 «Політика НААУ щодо метрологічної 

простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності 

відповідно до заявленої сфери акредитації», на виконання рекомендацій 

зазначених вище Експертних Місій TAIEX, а також з метою забезпечення 

відповідності діяльності агентства міжнародним вимогам з проведення робіт з 

акредитації калібрувальних лабораторій, НААУ здійснює оцінку 

вимірювальних можливостей їх робочих еталонів та доказів  метрологічної 

простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SІ), тобто наявності 

безперервного ланцюга калібрувань до національних або міжнародних еталонів, 

відповідно до опублікованих в  базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті 

Міжнародного бюро з мір і ваг (BIPM) калібрувальних та вимірювальних 

можливостей (СМС). 

НААУ також привертає увагу калібрувальних лабораторій, що в певних 

діапазонах не всі національні еталони України мають записи щодо 

вимірювальних можливостей (СМС) в базі даних ключових звірень (KCDB) на 

сайті Міжнародного бюро з мір та ваг (BIPM). Калібрувальні лабораторії, 

акредитовані НААУ, мають враховувати ці обставини при обранні послуг з 

калібрування своїх еталонів, придбанні обладнання та при оформленні 

сертифікатів про калібрування. 

Враховуючи зазначене, зокрема у випадку відсутності відповідних 

записів, для підтвердження наявності метрологічної простежуваності 
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калібрувальним лабораторіям рекомендується калібрувати свої еталони в тих 

метрологічних інститутах чи акредитованих калібрувальних лабораторіях, що 

мають підтвердження простежуваності еталонів до Міжнародної системи 

одиниць (SІ) та докази наявності безперервного ланцюга калібрувань до 

опублікованих в  базі даних ключових звірень (KCDB) на сайті Міжнародного 

бюро з мір і ваг (BIPM).  

Також, привертаємо увагу до того, що згідно міжнародного документа   

ILAC-P9:06/2014 «Політика ILAC щодо участі в діяльності з перевірки 

кваліфікації» та ЗД-08.00.29 «Політика НААУ щодо участі органів з оцінки 

відповідності у перевірках професійного рівня та міжлабораторних 

порівняннях, відмінних від перевірок професійного рівня» для калібрувальних 

лабораторій є обов’язковою участь у перевірках професійного рівня (ППР), що 

повинні бути підготовлені компетентними  вітчизняними або іноземними 

провайдерами послуг з перевірки професійного рівня (ППР) та 

міжлабораторних порівнянь (МПР). 

Калібрувальна лабораторія повинна мати стратегію  участі  у ППР і МПР 

та протягом циклу акредитації взяти участь ППР і МПР щодо кожного виду 

вимірювання в кожному роді вимірювальної величини та діапазонах 

 вимірювань, зазначених у сфери акредитації. 

Для калібрувальних лабораторій результати участі у ППР та МПР 

коректно оцінювати з використанням критерію Еn, оскільки він враховує 

невизначеність вимірювань. Як референтні (еталонні) значення для обчислень 

Еn повинні використовуватись значення, надані акредитованою лабораторією (у 

сфері її акредитації) або національними метрологічними інститутами з 

відповідними СМС в ВІРМ KCDВ. 

Беручи до уваги викладене вище, просимо вжити відповідних заходів 

щодо приведення діяльності акредитованих лабораторій у відповідність до 

зазначених вище вимог. 

Просимо також врахувати, що у випадку невідповідності діяльності 

акредитованих лабораторій до вимог обов’язкових документів ILAC та EA, а 

також відповідних політик та методик НААУ у сфері акредитації 

калібрувальних лабораторій щодо метрологічної простежуваності та участі у 

ППР і МПР, НААУ змушене буде обмежити частину сфери акредитації за 

певними видами та діапазонами вимірювання або ж тимчасово призупинити 

акредитацію таких лабораторій. 

 

 

Начальник управління 

акредитації лабораторій                      Ольга Хроменко  
 

044 360-34-60   
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