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1. ООВ  відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 п. 5.6, ДСТУ ISO 9001 

п. 7.6, ДСТУ ISO/IEC 17020 п. 9.7 і схеми СУНС (А.5.1), якщо проводять 

калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) в організаціях, уповноважених 

національним органом з метрології на право проведення калібрування ЗВТ у 

відповідності до чинних нормативно-правових актів чи калібрування ЗВТ в 

акредитованих калібрувальних лабораторіях, які мають, в якості підтвердження, 

свідоцтва про калібрування власних ЗВТ або свідоцтва та протоколи повірки 

власних ЗВТ, в яких є посилання на еталони, за допомогою яких забезпечується 

необхідна простежуваність вимірювань. 

2.  ООВ повинні мати затверджені процедури та програми калібрування своїх 

ЗВТ. 

3. Якщо простежуваність до міжнародної системи одиниць SI є технічно 

неможлива,  ООВ за згодою з замовником та іншими зацікавленими сторонами 

може використовувати   атестовані стандартні зразки. 

4. Якщо  ООВ для визначення показників якості та/або безпеки продукції або 

калібрування ЗВТ здійснює вимірювання фізичних величин, стосовно яких 

національні метрологічні інститути (НМІ) мають документально доведену 

простежуваність до одиниць SІ за рядками калібрувальних та вимірювальних 

можливостей (СМС), опублікованих на сайті Міжнародного бюро з мір і ваг 

(BIPM) і розміщених на сайтах відповідних НМІ, чи іншим шляхом, вони повинні 

калібрувати власні ЗВТ за цими видами (підвидами) вимірювань у НМІ або в 

акредитованих калібрувальних лабораторіях. 

5. Перегляд цієї Політики НААУ – у разі необхідності. 
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