
Опис складу (елементів) 
набору даних Формат Параметри Призначення 

Розділ І. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

Номер за порядком (номер 
за списком) 

числовий 4 цифри Порядковий номер у розділі І 
Реєстру 

Реєстраційний номер 
конкретного типу 
радіообладнання (РЕЗ або 
ВП, продукції, комплекту 
постачання) 

Текстові 
дані 

15 символів Реєстраційний номер 
конкретного типу 
радіообладнання має таку 
структуру:  
UA RF:Rxxyyzzzz, де 
UA RF: - постійний префікс 
перед кодом; 
R - позначення номера району, 
де розташований виробник, 
згідно з розподілом, 
визначеним у статті 5 
Регламенту радіозв’язку 
Міжнародного союзу 
електрозв’язку; 
xxyy - літери латинського 
алфавіту, розподілені для 
конкретного виробника РЕЗ; 
zzzz - літери латинського 
алфавіту або цифри 

Описова ідентифікація 
продукції (назва, торгова 
марка, тип/модель, 
найменування виробника) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

 

Заявлені умови 
застосування (позначення 
узагальнених умов 
застосування та/або номер і 
дата рішення НКРЗІ про 
визначення можливості 
застосування РЕЗ або ВП на 
території України, інші 
відомості (за потреби)) 

Текстові 
та 
графічні 
дані 

до 4000 
символів 

Інформація наводиться згідно з 
частиною 1 та/або 2 розділу ІІІ 
Реєстру 

Інформація для 
ідентифікації продукції (за 
потреби) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Інформація наводиться за 
потреби 

Документ про відповідність 
(дата та номер (за 
наявності)) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Зазначається номер (за 
наявності) та дата декларації 
про відповідність. За потребою 
наводиться інформація про 
оновлені декларації про 
відповідність 



Примітка Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Зазначається інформація про 
уповноваженого представника 
(за наявності) та інша 
необхідна інформація 

Дані про реєстраційні дії 
(номер, дата рішення 
НКРЗІ) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Зазначається дата та номер 
рішення НКРЗІ, відповідно до 
яких вносилася інформація 

Розділ ІІ. Відомості про виробника 

Найменування виробника, 
адреса його 
місцезнаходження 

Текстові 
дані 

до 8000 
символів 

 

Назва уповноваженого 
представника (повне 
найменування юридичної 
особи та код згідно з 
ЄРДПОУ або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної 
особи - підприємця та 
реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття 
реєстраційного номера 
облікової картки платника 
податків та офіційно 
повідомили про це 
відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у 
паспорті, зазначаються серія 
(за наявності) та номер 
паспорта)) 

Текстові 
дані 

до 8000 
символів 

 

Найменування або 
торговельна марка 
(зареєстрований знак для 
товарів і послуг), під яким 
(якою) РЕЗ (продукція, 
комплект постачання) 
надаватиметься на ринок 
України 

Текстові 
дані 

до 8000 
символів 

 

Код реєстраційного номера 
виробника 

Текстові 
дані 

5 символів Код реєстраційного номера 
виробника має таку структуру:  
Rxxyy, де 
R - позначення номера району, 
де розташований виробник, 
згідно з розподілом, 
визначеним у статті 5 
Регламенту радіозв’язку 



Міжнародного союзу 
електрозв’язку; 
xxyy - літери латинського 
алфавіту, розподілені для 
конкретного виробника РЕЗ 

Інша інформація про 
виробника або його 
уповноваженого 
представника (за потреби) 

Текстові 
дані 

до 8000 
символів 

Інформація наводиться за 
потреби 

Дані про реєстраційні дії 
(номер, дата рішення 
НКРЗІ) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Зазначається дата та номер 
рішення НКРЗІ, відповідно до 
яких вносилася інформація 

Розділ ІІІ. Умови експлуатації 

Частина І. Інформація про окремі рішення НКРЗІ щодо визначення можливим 
застосування РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального 
користування 

номер та дата рішення 
НКРЗІ 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Зазначається дата та номер 
рішення НКРЗІ, відповідно до 
яких вносилася інформація 

номер за порядком (номер 
за списком) 

числовий 4 цифри Порядковий номер у розділі ІІІ 
Реєстру 

заявлена назва і тип РЕЗ або 
ВП, найменування 
виробника 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

 

радіотехнологія 
(радіотехнології), у якій 
(яких) можуть 
застосовуватися РЕЗ або 
ВП, основні заявлені 
загальні вимоги до РЕЗ 
(національні стандарти або 
гармонізовані європейські 
чи міжнародні стандарти) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Назва радіотехнології 
зазначається згідно з розділом 
І Плану використання 
радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
09.06.2006 № 815. У дужках 
наводиться позначення 
національних стандартів  або 
нормативних документів щодо 
підтвердження відповідності, 
заявленим Заявником у 
документах, поданих до НКРЗІ 
для отримання рішення про 
визначення можливості 
застосування конкретного 
типу РЕЗ (ВП) на території 
України 

заявлене призначення РЕЗ 
або ВП 

Текстові до 4000 
символів 

 



дані 

смуги радіочастот, у яких 
можуть застосовуватися 
РЕЗ або ВП 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

 

клас(и) випромінювання Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Клас   випромінювання 
(комбінація з семи букв та 
цифр, може мати два 
додаткових символа) включає  
основну  та  додаткову  
інформацію  про  
випромінювання   і   
позначається   встановленими  
умовними  знаками.  Повне  
позначення класу 
випромінювання включає  
інформацію про необхідну 
ширину смуги 
випромінювання та  символьну  
частину про його 
характеристику. Клас 
випромінювання 
встановлюється згідно з 
Регламентом радіозв’язку 
Міжнародного союзу 
електрозв’язку  

умови застосування (у сфері 
користування 
радіочастотним ресурсом 
України) 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

Наводяться умови 
застосування у сфері 
користування радіочастотним 
ресурсом України, зокрема, 
вид дозволу, обмеження 
максимальної потужності 
випромінювання, коефіцієнту 
підсилення антени та інша 
необхідна інформація 

Частина ІІ. Узагальнені умови застосування 

умовне позначення 
узагальнених умов 
застосування  

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

умовне позначення 
узагальнених умов 
застосування має таку 
структуру:  
РІ ХХ-YY- ZZ, де 
РІ - постійний префікс 
позначення УЗЗ; 
ХХ – номер позиції 
радіотехнології у розділі І 
Плану використання 
радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 



09.06.2006 № 815; 
YY – умовне позначення 
діапазону або смуги 
радіочастот (для відповідного 
стандарту); 
ZZ - умовне позначення смуги 
радіочастот 

номер і дата рішення НКРЗІ, 
номер додатка, пункту у 
додатку, дата прийняття та 
внесення змін 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

 

назва радіоелектронного 
засобу 

Текстові 
дані 

до 4000 
символів 

 

параметри РЕЗ 
(найменування, опис, 
примітки): 

  Набор даних «параметри РЕЗ» 
складається із полів «опис» та 
«примітка» 

- служба радіозв’язку Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

Наводиться назва служби 
радіозв’язку. 
 надрукована великими 
літерами (наприклад, 
ФІКСОВАНА) означає 
розподілення смуги 
радіочастот цій службі на 
первинній основі; 
надрукована малими літерами 
(наприклад, Рухома) означає 
розподілення смуги 
радіочастот цій службі на 
вторинній основі. 
В примітах наводиться вид 
радіозв’язку. 

- радіотехнологія Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

Назва радіотехнології 
зазначається згідно з розділом 
І Плану використання 
радіочастотного ресурсу 
України, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
09.06.2006 № 815. У дужках 
наводиться позначення 
національних стандартів  або 
нормативних документів щодо 
підтвердження відповідності, 
заявленим Заявником у 
документах, поданих до НКРЗІ 
для отримання рішення про 
визначення можливості 
застосування конкретного 
типу РЕЗ (ВП) на території 



України. В примітках 
наводяться види РЕЗ або ВП, 
що підпадають під УЗЗ 

- сітка центральних 
частот 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- тип модуляції/клас 
випромінювання 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- метод радіодоступу Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- максимальна 
потужність 
передавача 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- вимоги щодо 
завадозахищеності та 
забезпечення 
електромагнітної 
сумісності 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- порядок 
використання 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- основні загальні 
вимоги до РЕЗ або 
ВП (національні 
стандарти або 
європейські 
гармонізовані чи 
міжнародні 
стандарти) 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- додаткові вимоги 
щодо умов 
застосування 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

- вимоги щодо антени Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 



- посилання на 
міжнародні або 
регіональні 
гармонізовані 
документи з питань 
застосування 

Текстові 
дані 

до 1000 
символів; 
до 4000 
символів 

 

додаткова графічна або інша 
роз’яснювальна інформація 

Текстові 
та 
графічні 
дані 

до 4000 
символів 

Інформація наводиться за 
потреби 

Розділ ІV. Конкретні типи РЕЗ та ВП,  включені до Реєстру до 12 червня 2018 року 
включно 

Номер за порядком   Порядковий номер у розділі ІV 
Реєстру, Розділ 1 - Розділ 28 

Назва та тип РЕЗ або ВП, 
найменування виробника 

Текстові 
дані 

 Ідентифікації РЕЗ або ВП 
(назва, тип, вид, модель, 
артикул, назва виробника, 
країна походження виробника) 

Класифікація РЕЗ або ВП Текстові 
дані 

 Класифікується за назвою 
розділів 1-28 

Номер та дата рішення 
НКРЗІ про внесення до 
Реєстру 

Текстові 
дані 

 Номер рішення НКРЗІ, згідно з 
яким внесено нову позицію, 
далі – номер рішення НКРЗІ, 
згідно з яким внесено зміни до 
позиції 

Радіотехнологія 
(радіотехнології), у якій 
(яких) може 
застосовуватися РЕЗ або ВП 

Текстові 
дані 

 Дата прийняття рішення 
НКРЗІ, згідно з яким внесено 
нову позицію, далі – дата 
прийняття рішення НКРЗІ, 
згідно з яким внесено зміни до 
позиції 

Призначення РЕЗ або ВП Текстові 
дані 

 Призначення РЕЗ або ВП 
(продукції, до складу якої 
входить РЕЗ) у сфері 
використання радіочастотного 
ресурсу 

Смуги радіочастот, у яких 
можуть застосовуватися 
РЕЗ або ВП 

Текстові 
дані 

 Позначення смуг радіочастот, 
у яких дозволено 
застосовуватися РЕЗ або ВП 

Клас випромінювання Текстові 
дані  

 Позначення класів 
випромінювання, які дозволені 
для випромінювання при 
експлуатації РЕЗ 



Умови експлуатації Текстові 
дані 

 Скорочене позначення умов 
експлуатації РЕЗ або ВП, 
визначених у примітках після 
таблиці 

Документ про відповідність Текстові 
дані 

 Застосовується наступне 
позначення: «Декларація про 
відповідність* [найменування 
декларанта] від [дата 
складання декларації] № 
[номер Декларація за 
наявністю] (сертифікат органу 
з оцінки відповідності** 
UA1zz.0уу.хххххх, 
сертифікат***UA1.0уу.хххххх) 
* декларація про відповідність, 
якою декларант під свою 
повну відповідальність 
документально засвідчує, що 
радіоелектронний засіб або 
випромінювальний пристрій 
(продукція, до складу якої 
входить радіоелектронний 
засіб) відповідає вимогам 
Технічного регламенту 
радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого 
(термінального) обладнання 
** інформація про сертифікат, 
який виданий призначеним 
органом з оцінки відповідності 
вимогам Технічного 
регламенту радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого 
(термінального) обладнання 
*** сертифікати відповідності, 
які  видані  акредитованими  
органами з оцінки 
відповідності у власній системі 
сертифікації або в Державній 
системі сертифікації 
УкрСЕПРО, та якими 
засвідчуються відповідність 
певних характеристик 
продукції визначених у цьому 
сертифікаті стандартам» 

Примітки Текстові 
дані 

 вноситься відповідний запис 
про дату виключення з Реєстру 
конкретного типу РЕЗ (ВП), 
номер та дату відповідного 
рішення 

 


