
Додаток 1  

до рішення НКЕК 

від__.__.2022 № __ 
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

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. 

 

Начальник Управління державного 

ринкового нагляду                                                                                                                       Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ 

 



Додаток 2  

до рішення НКЕК 

від   .11.2022 №  

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

проекту Секторального плану  

державного ринкового нагляду НКЕК на 2023 рік 
 

 

Відповідно до підпункту «к» пункту 7 частини четвертої статті 4 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку (далі – НКЕК) виконує функції органу державного ринкового 

нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до Закону України «Про 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон). 

На виконання статті 20 Закону, на підставі постанов Кабінету Міністрів 

України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та 

перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування 

про їх виконання» (далі – Порядок) та від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження 

ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається 

належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику», НКЕК 

розроблено проект секторального плану державного ринкового нагляду на 2023 

рік (далі – проект секторального плану). 

До проекту секторального плану включено радіообладнання, яке, згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069  

«Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного 

ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», віднесено до сфери 

відповідальності НКЕК. 

При цьому, необхідно зазначити, що відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів 

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах 

воєнного стану» на період воєнного стану, введеного Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» у 

2022 році було припинено проведення планових та позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду. 

Вищезазначене радіообладнання внесено до проекту секторального плану 

на підставі аналізу звернень споживачів (користувачів) та реалізаторів РЕЗ та ВП 

щодо розповсюдження в Україні незаконно ввезеного радіообладнання, яке через 

невідповідність встановленим технічним вимогам заважає ефективному 

використанню радіочастотного ресурсу.  

Зазначене в проекті Секторального плану радіообладнання ввозиться в 

Україну, надходить та реалізується у торговельній мережі та відноситься до 

підвищеного ступеню ризику. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
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Відповідно до Порядку, при розробці проекту секторального плану, 

враховані пропозиції Державної митної служби України щодо здійснення 

контролю продукції. 

Проведення спільних планових перевірок характеристик продукції 

протягом 2023 року не передбачено. 

Проект секторального плану розроблено з урахуванням наявних і 

очікуваних у наступному році кадрових, фінансових та інших ресурсів.  

Таким чином, секторальний план державного ринкового нагляду на 2023 

рік дасть змогу здійснити заходи, направлені на підвищення рівня захищеності 

споживачів від небезпечної продукції. 

Проект секторального плану підлягає обговоренню із громадськістю у 

законодавчо визначений термін. 

 

 

Начальник Управління державного 

ринкового нагляду                                       Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ 


