
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 

 

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН 

державного ринкового нагляду на 2023 рік 

 

1) план здійснення ринкового нагляду 

 

Порядко- 

вий 

номер 

 
Найменування виду 

продукції 

 
Строк 

проведення 

Найменування нормативно- 

правового акта, дія якого 

поширюється на відповідний вид 

продукції 

 
Спільні 

перевірки* 

Поштова адреса, 

контактний телефон, адреса 

електронної пошти органу 

ринкового нагляду 

1 2 3 4 5 6 

1. Телефонні апарати для проводового 

зв’язку з бездротовою трубкою 

Протягом 

року 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 № 355 «Про 

затвердження Технічного регламенту 
радіообладнання» 

 03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 3, 

тел. (044) 202-00-22 
kabmin_doc@nkrzi.gov.ua 

2. Повторювачі (підсилювачі, 

ретранслятори,  репітери) 

мобільного зв’язку 

Протягом 

року 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 № 355 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

 03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 3, 

тел. (044) 202-00-22 

kabmin_doc@nkrzi.gov.ua 
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2) план здійснення контролю продукції 

 
Порядко- 

вий 

номер 

Найменування виду продукції (марка 

(модель, артикул, модифікація), партія, 

серія) 

Код товару 

згідно 

з УКТ ЗЕД** 

Строк 

проведення 

Найменування нормативно-правового 

акта, дія якого поширюється на 

відповідний вид продукції 

Орган ринкового 

нагляду, до сфери 

відповідальності якого 

належить продукція 
1 2 3 4 5 6 

1 Телефонні апарати для проводового 

зв’язку з бездротовою трубкою 

8517 11 00 00 Протягом 

року 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 № 355 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Національна комісія, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних 

комунікацій, 

радіочастотного 

спектра та надання 

послуг поштового 

зв’язку 

2. Повторювачі (підсилювачі, 

ретранслятори, репітери) мобільного 

зв’язку 

8517 62 00 00 
Протягом 

року 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 № 355 «Про 

затвердження Технічного регламенту 

радіообладнання» 

Національна комісія, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

електронних 

комунікацій, 

радіочастотного 

спектра та надання 

послуг поштового 

зв’язку 

* Графа заповнюється у разі потреби. 

** Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково. 

Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у 

відповідних нормативно-правових актах. 

 


