
Додаток до рішення НКРЗ  
                                                                                   від 16.04.2009 № 1461 

 
Формат 

переліку кодів ІМЕІ терміналів,  
що ввезені з-за кордону в установленому порядку 

 
1. Дані переліку міжнародних кодів ідентифікації терміналів (IMEI для 

терміналів стандарту GSM або MEID (ESN, pESN) –для терміналів стандарту 
CDMA) - (далі – код ІМЕІ) подаються до Українського державного центру 
радіочастот (далі – УДЦР) у вигляді сукупності електронних файлів на носії 
інформації (дискеті 3,5', CD/DVD диску), що додається до 
супроводжувального листа.  

2. Кожен файл містить інформацію з переліком кодів IMEI тільки 
одного типу терміналу, зазначеного у відповідному  дозволі на ввезення з-за 
кордону радіоелектронних засобів. На одному носії інформації може 
міститися декілька файлів. Порядок  іменування файлів для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють імпорт терміналів,  наведено у додатку 1.  

3. Перелік кодів ІМЕІ терміналів подається на носії інформації у 
вигляді XML файлів. Формат файлу, що містить коди IMEI терміналів, 
наведено у додатку 2. 

4. Типова інструкція з підготовки файлу XML визначеного  формату за 
допомогою офісного програмного забезпечення (додаток 3) розміщена на 
сайті УДЦР (www.ucrf.gov.ua). 

5.  Дані стосовно коду IMEI конкретного терміналу подаються до 
УДЦР у файлі один раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Порядок  іменування файлів,  
що містять коди IMEI терміналів 

 

1. Назва файлу формується з літер англійського алфавіту та цифр згідно 
правил іменування файлів  операційних систем MS Windows XP або вище. 

2. У назві файлу  містяться 4 групи  даних :  

- скорочена назва суб’єкта господарювання – імпортера; 

- номер дозволу на ввезення РЕЗ; 

- номер позиції типу терміналу у дозволі; 

- тип файлу (фіксований). 

3. Структура назви файлу: 

         ХХХХХХХХХХХХХХХХХ - NXX-XXXXXX -XX.xml 
                        Cкорочена назва          Номер дозволу                 Тип файлу 
                                   підприємства – імпортера       на ввезення РЕЗ     

                                                                                                                     Номер позиції  
                                                                                                                     типу РЕЗ у дозволі    
   на ввезення РЕЗ   
                                                                                   

4. Приклад назви файлу для кодів IMEI терміналів, що ввезені  ТОВ "Рута 
Тел" згідно  дозволу УДЦР № 09-001777 відповідно 2 позиції типу РЕЗ : 

ТОВ RutaTel-N09-001777-2.xml 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Формат XML файлу,  
що містить коди IMEI терміналів 

 

1. Дані щодо кодів IMEI терміналів мають подаватись у XML файлі 
наступного формату: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  
<doc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
     <items permitDocumentNumber="XX-XXXXXX"> 
                <imei deviceId="1">IMEI1</imei> 
                <imei deviceId="1">IMEI2</imei> 
                <imei deviceId="1">IMEI3</imei> 
                 … 
        </items> 
</doc> 
де 
 permitDocumentNumber -  цифровий номер дозволу на ввезення РЕЗ;  
 deviceId – цифровий номер позиції типу терміналу у дозволі; 
 IMEI1... IMEI3 - цифрове значення коду IMEI терміналів. 

2. Приклад XML файлу для кодів IMEI 1234456789011111,  
1234456789022222, 1234456789033333, 1234456789044444 терміналів, що 
ввезені  ТОВ "Рута Тел" згідно  дозволу УДЦР № 09 - 001777 відповідно 2 
позиції типу терміналу: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  
<doc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
     <items permitDocumentNumber="09-001777"> 
                <imei deviceId="2">1234456789011111</imei> 
                <imei deviceId="2">1234456789022222</imei> 
                <imei deviceId="2">1234456789033333</imei> 
                <imei deviceId="2">1234456789044444</imei> 
        </items> 
</doc> 
 
 



Додаток 3 

Типова інструкція з підготовки файлу XML 
переліку кодів ІМЕІ (MEID) мобільних терміналів за допомогою офісного 

програмного забезпечення 
 

1. Підготовка файлу XML переліку кодів ІМЕІ (MEID) (далі – файлу 
XML) здійснюється за допомогою програмного забезпечення редагування 
електронних таблиць, наприклад, Microsoft Office Excel (версії 10 або вище) з 
вбудованою функцією збереження XML даних. 

2. Для підготовки файлу XML необхідно завантажити шаблон Microsoft 
Office Excel  (файл IMEI.xlt)  з офіційного сайту УДЦР (www.ucrf.gov.ua/). 

3. Відкрити файл IMEI.xlt в Microsoft Office Excel та ввести в поле B2 
номер дозволу на ввезення РЕЗ, згідно з яким подаються коди ІМЕІ (MEID) до 
УДЦР. 

4. В поля А4,А5,А6,… ввести номер позиції типу терміналу у дозволі 
на ввезення РЕЗ  (однакове значення для одного файлу XML). 

5. В поля В4,В5,В6,… ввести послідовно значення кодів IMEI для 
терміналів стандарту GSM або MEID для терміналів стандарту CDMA. 

6. В меню Microsoft Office Excel вибрати та виконати команду 
"Сохранить как". 

7. У вікні "Сохранение документа", що відкриється, вибрати тип файла 
"XML-данные". 

8.  У вікні "Сохранение документа" ввести ім'я файлу відповідно до 
правил зазначених  у додатку 1. 

9. У вікні "Сохранение документа" вибрати каталог для збереження 
файлу та натиснути кнопку "Сохранить". 

10.  У вікні попередження, що відкриється, натиснути кнопку 
"Продолжить". Підготовка файлу XML визначеної структури завершена.  

11.  Зкопіювати збережений файл на носій для відправлення до УДЦР. 
 


