
 Додаток 2  

до рішення Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку «Про доручення 

державному підприємству «Український державний 

центр радіочастот» щодо присвоєння радіочастот» 

Дані форми декларації 

про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання 
(для якого отримано розрахунок електромагнітної сумісності радіообладнання загальних 

користувачів) 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА  

(СУБ'ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ)  
Юридична особа 

або Фізична особа – підприємець* 

або Фізична особа – громадянин* 

 

Найменування юридичної особи 

або прізвище, ім’я, по батькові* 

 

Код згідно з ЄДРПОУ 

або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків1 

 

* ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому 

обсязі: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина 

України (стаття 8 Закону України «Про електронні комунікації») та передачу їх до Автоматизованої інформаційної системи управління 

радіочастотним спектром державного підприємства «Український державний центр радіочастот» відповідно до Закону України «Про 

електронні комунікації»; доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця баз персональних даних у разі отримання 

запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей 

про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»). 

 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ  

  Розрахунок ЕМС радіообладнання 

  Номер Дата 
 Технічні характеристики радіообладнання, 

відповідають технічним характеристикам 

та експлуатаційним умовам, визначеним у  

наступних Розрахунках електромагнітної 

сумісності (ЕМС) радіообладнання: 

  

  

  

  

  

Технічні характеристики радіообладнання на місці експлуатації забезпечують 

виконання визначених Розрахунком електромагнітної сумісності умов 

забезпечення електромагнітної сумісності, що підтверджено: 

- проведеним первинним технічним контролем (ПТК) запланованого 

радіообладнання на місці експлуатації;  

- (у разі обов’язковості) позитивними результатами тестових випробувань (ТВ); 

- (у разі обов’язковості) позитивними результатами натурних випробувань (НВ). 

Усі відомості, подані в цій Декларації, достовірні й повні. 
 

Декларація підписується суб’єктом звернення (або від його імені уповноваженою особою)** 

із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП) із кваліфікованою 

відміткою часу 
** при першому звернені надається Документ, який визначає повноваження особи діяти від імені суб'єкта звернення 

(у випадку підписання декларації уповноваженою особою фізичної особи-підприємця, фізичною особою або для 

юридичної особи іншою особою, ніж зазначена в ЄДР) 

                                                 
1 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 в 

паспорті зазначається серія та номер паспорта громадянина України 


