
ЗВІТ  

про базове відстеження результативності  

рішення НКРЗІ від 03.04.2018 №188 «Про затвердження Змін до Положення 

про Порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв ввезення, що можуть застосовуватися на 

території Україні в смугах радіочастот загального користування» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за 

№ 688/32140 

   

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення НКРЗІ від 03.04.2018 №188 «Про затвердження Змін до 

Положення про Порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв ввезення, що можуть застосовуватися на 

території Україні в смугах радіочастот загального користування», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за 

№ 688/32140 (далі – регуляторний акт). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації (далі – НКРЗІ). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Цілями державного регулювання є забезпечення умов для реалізації норм 

Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі – ТР радіо), зокрема 

шляхом: 

1) визначення видів радіообладнання, щодо яких з 12 червня 2018 року у 

виробника виникають зобов'язання їх зареєструвати в НКРЗІ. Інше 

радіообладнання, яке не віднесено до вищезазначених видів радіообладнання, 

не підлягає реєстрації; 

2) визначення формату реєстраційного номеру типу радіообладнання та 

порядку його отримання та нанесення; 

3) визначення формату подання документів до НКРЗІ для реєстрації 

радіообладнання в електронному вигляді. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

10.05.2019 – 09.06.2019  

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося  

шляхом проведення аналізу практики застосування норм цього акта. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, та також способи одержання даних 
Для базового відстеження результативності регуляторного акта було 

досліджено та оцінено наступні данні: 

1) кількісні та якісні показники подачі повідомлень/анкет до НКРЗІ у 

формі електронного документа; 

2) моніторинг та повторна оцінка ризику, оцінка критеріїв  для віднесення 

радіообладнання до такого, що має низький рівень відповідності суттєвим 

вимогам ТР радіо, з урахуванням результатів державного ринкового нагляду, 

державного нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом України,  

повідомлень призначених органів з оцінки відповідності; 

3) якісні показники оцінки уведення сприятливого регулювання 

зменшення регуляторного навантаження. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Подача до НКРЗІ документів у електронному вигляді: 

Загальна кількість поданих 

до НКРЗІ повідомлень та 

заяв 

Кількість поданих до НКРЗІ 

повідомлень та заяв у 

електронному вигляді (у 

дужках зазначається % від 

загальної кількості) 

Кількість не прийнятих 

електронних документа  

через невідповідність 

формату електронного 

документа  

184 13 (7 %) 4* 

* подано скановане зображення підписаної копії паперового документа, на який накладено 

електронний цифровий підпис 

 

Моніторинг та повторна оцінка ризику, оцінка критеріїв для віднесення 

радіообладнання до такого, що має низький рівень відповідності суттєвим 

вимогам Технічного регламенту радіообладнання: 

Порушення вимог, які могли б привести до негативних насідків у 

сфері користування радіочастотним ресурсом України 

Кількість (у дужках 

зазначається % від 

загальної кількості 

звернень протягом 

звітного періоду) 

Звернення від імені виробника особи, яка не отримала 

повноваження відповідно до пунктів 31 та 32 ТР радіо 

15 (8.15%) 

Порушення вимог пункту 20 ТР радіо (радіообладнання може 

експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи 

установлені умови користування радіочастотним ресурсом 

України) 

16 (8.69%) 

Порушення вимог пункту 21 ТР радіо (складання технічної 

документації та проведення оцінки відповідності) 

20 (10.86%) 

Порушення вимог пункту 24 ТР радіо (ідентифікація 

радіообладнання)  

2 (1.09%) 

Порушення вимог пункту 26 ТР радіо (наведення в інструкції до 

радіообладнання інформації про смуги радіочастот, потужності 

випромінювання та інформацію, необхідну для використання 

радіообладнання відповідно до його призначення) 

17 (9.24%) 

Порушення вимог пункту 28 ТР радіо (належне попередження 

користувачу про вимогу щодо отримання дозволу на експлуатацію 

радіообладнання)  

5 (2.71%) 

Інші 49 (26.6%) 
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Від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів було отримано загальну інформацію щодо кількості 

виявлених протягом квітня 2018 – березня 2019 року за результатами 

проведених заходів державного ринкового нагляду формальних 

невідповідностей радіообладнання згідно із пунктом 95 ТР радіо: 

Загальна кількість продукції, щодо якої 

виявлено порушення вимог ТР радіо 

Кількість рішень про вжиття обмежувальних 

(корегувальних) заходів, в частині усунення 

формальної невідповідності (у дужках 

зазначається % від загальної кількості) 

202 142 (70 %) 

Переважна більшість рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) 

заходів стосується усунення порушень у маркуванні, зокрема, національним 

знаком відповідності вимогам технічних регламентів. 

 

Якісні показники оцінки уведення сприятливого регулювання (зменшення 

регуляторного навантаження): 

Загальна кількість РЕЗ за 

календарний рік, що 

включена до Реєстру РЕЗ, за 

2017 рік 

Загальна кількість РЕЗ, 

зареєстрованих протягом одного 

календарного року за новою 

процедурою протягом 2018-2019 

рр.(у дужках зазначається % від 

попереднього періоду) 

Прогнозована загальна 

кількість РЕЗ, звільнених 

від необхідності внесення 

до Реєстру РЕЗ та не 

підлягає реєстрації 

2 481 101 (4 %) 2 200 (92 %) 

 

Значення кількісних та якісних прогнозованих показники результативності 

дії регуляторного акту: 

1) було створено сприятливі умови на ринку радіообладнання для 

національних виробників. Протягом першого року дії регуляторного акту 

кількість національних виробників, на яких поширюється дія акта, збільшилась 

на 7%. Загалом відбулось зменшення регуляторного навантаження на 

виробників радіообладнання; 

2) в результаті фахового аналізу наданих виробником або їх уповноважених 

представниками Повідомлень зменшилась кількість радіообладнання, яке не 

відповідає суттєвим вимогам та становить підвищений та суттєвий ризик у сфері 

користування радіочастотним ресурсом України; 

3) досягнуто у високій мірі результат якісного показника стосовно ступеню 

імплементації законодавства Європейського союзу до законодавства України в 

частині встановлення обов’язків виробника щодо реєстрації окремих видів 

радіообладнання в НКРЗІ (внесення до реєстру радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв). 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

За результатами оцінки результативності реалізації норм та ступеню 

досягнення результатів прийнятого регуляторного акту було зроблено висновок 

про досягнення цілей державного регулювання, які визначалися під час його 

прийняття. 



 4 

На підставі результатів базового відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок, що шляхом впровадження 

зазначеного регуляторного акта вдалось досягти цілей, визначених у аналізі 

регуляторного впливу. 

Звіт про базове відстеження результативності підготовлено Департаментом 

ліцензування НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, тел. 202–00–50). 

 

 

Голова НКРЗІ                   Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


