
Додаток  
до рішення НКРЗІ від 03.04.2018 № 192 
(зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 24.04.2018 № 232 
зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 08.05.2018 № 257) 

 

ПЕРЕЛІК 
акредитованих установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження 

відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  
(призначених на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 (далі – ООВ)) 

№ 

з/п 
Назва, код за ЄРДПОУ 

Місцезнаходження, телефон, адреса електронної 

пошти та веб-сайту 

Номер 

атестата 

акредитації 

Ідентифікаційний номер 

призначеного органу (номер 

та дата наказу про 

призначення*) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ 

"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА 

ВИРОБІВ" (ТОВ "ОС "ЦСМВ"), 36038552 

03067, м. Київ, вул. Виборська, 103,  

тел.+38 (044) 221-94-10, 457-69-23,  

факс (044) 404-88-03,  

csmv@conformity.kiev.ua  

1О175 UA.TR.032  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 16.03.2018 № 366) 

 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР "ОМЕГА" (ТОВ "ВЦ "ОМЕГА"), 39144314 

03186, м.Київ, Солом'янський район, вул. Антонова, 

буд. 5, офіс 714, тел./факс  +38 (044) 248-04-11,  

tcomega@tc-mega.com.ua 

1О283 UA.TR.109  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 16.03.2018 № 367) 

 

3. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 

МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 

ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" (ДП 

"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"), 02568182  

03143, м.Ккиїв, Голосіївський район,  

вул. Метрологічна, буд. 4, 

тел.+38 (044) 526-43-47 

факс +38(044) 526-43-47, 

ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, 

http://www.ukrcsm.kiev.ua  

1О023 UA.TR.001  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 30.03.2018 № 458) 

 

4. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ДП "УНДІРТ"), 01181535 

65026, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, 

вул.Буніна, буд. 31,  

тел. +38 (048) 741-71-27, +38 (067) 482-67-62 

факс +38 (048) 722-45-83, 

kif@uniirt.com.ua, http://www.uniirt.com.ua  

1О094 UA.TR.028  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 14.03.2018 № 344) 

 

5. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ», 01181765 

03179, м.Київ -179, проспект Перемоги, 151,  

тел:  +38 (044) 422-85-44;  факс: 422-85-41,  

oc@ucrf.gov.ua,  http://www.ucrf.gov.ua 

1О179 UA.TR.052  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 11.04.2018 № 500) 

 

6. НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОЛЕКТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО „СТАНДАРТ-СЕРВІС” 

 (НВКП „СТАНДАРТ-СЕРВІС”), 22180184 

76006, м. Іівано-Франківськ, 

вул. Василя Симоненка, буд. 1, 

тел. +38 (0342) 71-19-78 

факс +38 (0342) 71-40-13 

office@standart-service.com.ua 

1О095 UA.TR.008  

(наказ Мінекономрозвитку 

від 17.04.2018 №518) 
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*Інформація про радіообладнання згідно з Сфери призначення ООВ, що наведено у додатку до рішення про призначення органу з оцінки 

відповідності 

№ 

з/п 

Номер позиції т*а назва радіотехнології, які 

застосовуються загальними користувачами, наведені у 

розділі І Плану використання радіочастотного ресурсу 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2006 № 815 

ТОВ "ОС 

"ЦСМВ" 

ТОВ "ВЦ 

"ОМЕГА" 

ДП  

"УКРМЕТРТЕСТ 

СТАНДАРТ" 

ДП  

"УНДІРТ" 

ДП  

«УДЦР» 

НВКП 

«Стандарт-

Сервіс» 

Прим. 

1 2 3 4 5 7 8   

1 1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок    так так   

2 2. Аналоговий короткохвильовий персональний 

радіозв'язок 

так так так так так   

3 3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний 

зв'язок 

так так так так так так  

4 3.1. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок  так так так так так  

5 4. Аналогові безпроводові телефони так  так так так   

6 5. Аналоговий транкінговий радіозв'язок так так так так так так  

7 6. Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

так так так так так так  

8 6.1. Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

так  так так так так  

9 7. Пейджинговий радіозв'язок так  так так так   

10 8. Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням так  так так так так  

11 9. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем   так так так так  

12 10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування так  так так так так  

13 11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій    так (крім 

суднового 

обладнання) 

так (крім 

суднового 

обладнання) 

  

14 12. Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній так  так так так   

15 13. Радіозв'язок передавання даних так так так так так   

16 14. Цифровий транкінговий радіозв’язок так так  так так так  

17 15. Пристрої радіочастотної ідентифікації так так так так так так  

18 17. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450  так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так   

19 19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800  так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так   

20 20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 так  

(тільки кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

 

так так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 
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21 21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 так  

(тільки кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

 

22 22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS) 

так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

 

23 22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

 

24 23. Цифрова безпроводова телефонія так так так так так так  

25 24. Широкосмуговий радіодоступ так так так так так так  

26 24.1. Надширокосмуговий радіодоступ  так так так так   

27 25. Мультисервісний радіодоступ   так так так   

28 26. Мультимедійний радіодоступ так   так так так  

29 27. Радіорелейний зв’язок  так  так так   

30 28. Радіолокаційний пошук та супровід    так так   

31 29. Радіолокація земної поверхні        

32 29.1. Метеорологічна радіолокація    так так   

33 30. Радіовипромінювання станцій радіомаяків    так (крім 

суднового 

обладнання) 

   

34 31. Супутниковий радіозв'язок   так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так   

35 31.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних 

станцій на мобільних платформах (ESOMPs) 

   так так   

36 32. Рухомий супутниковий радіозв'язок   так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так так   

37 33. Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих 

повітряних земних станцій 

   так    

38 34. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж        

39 35. Супутникове радіомовлення   так (тільки 

кінцеве 

(термінальне) 

обладнання) 

так    
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40 36. Багатоканальне наземне телерадіомовлення        

41 37. Аналогове звукове мовлення  так так так так   

42 37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB   так так так   

43 37.2. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM    так    

44 38. Аналогове телевізійне мовлення  так так так так   

45 38.1. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту 

DVB-T 

 так так так так   

46 39. Передавання телевізійних репортажів з місця подій    так так   

47 40. Безпроводові аудіозастосування так так так так так так  

48 41. Радіомікрофони так так так так так так  

49 42. Телеметрія та радіодистанційне керування так так так так так так  

50 43. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів так так так так так   

51 44. Радіокерування моделями так так так так так так  

52 45. Індуктивні радіозастосування так так так так так так  

53 46. Радіопереговорні пристрої так так так так так так  

54 47. Медичні радіоімплантанти   так так так так  

55 48. Промислові, наукові, медичні та побутові 

випромінювальні пристрої 

так так так так так так  

56 49. Радіолокаційні вимірювання  так так так так   

57 50. Радіолокаційне зондування ґрунту    так    

58 51. Аматорський радіозв'язок    так (крім 

радіообладна

ння, яке не 

надається на 

ринку)  

так (крім 

радіообладна

ння, яке не 

надається на 

ринку) 

  

59 52. Аматорський супутниковий радіозв'язок    так (крім 

радіообладна

ння, яке не 

надається на 

ринку) 

так (крім 

радіообладна

ння, яке не 

надається на 

ринку) 

  

60 52.1. Безпроводове забезпечення заходів 

загальнодержавного або міжнародного рівня 

       

 

 

 

Заступник Директора Департаменту ліцензування                                                             І. Чернявська 


