
 
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, 

РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

 

ПРОЄКТ ПОСТАНОВИ 
  ________                                         м. Київ                                             № ____ 
   

Про затвердження Порядку 

погодження переліку призначених 

органів з оцінки відповідності 

радіообладнання та 

випромінювальних пристроїв 

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 64 Закону України 

«Про електронні комунікації» та пункту 1 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, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Порядок погодження переліку призначених органів з 

оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що 

додається. 

2. Департаменту радіочастотного спектра в установленому 

законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

 

Голова                                                              Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 



 
 

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку 

_   _______ 2022 року № ____ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

погодження переліку призначених органів з оцінки відповідності 

радіообладнання та випромінювальних пристроїв 

 

I. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає процедуру: 

1)  погодження НКЕК переліку призначених органів з оцінки 

відповідності (далі – призначений ООВ) радіообладнання та 

випромінювальних пристроїв, що підлягають реєстрації в НКЕК відповідно до 

абзацу другого частини першої статті 64 Закону України «Про електронні 

комунікації» (далі – Закон) та пункту 10 Технічного регламенту 

радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 року № 355 (далі – Технічний регламент радіообладнання); 

2) ведення переліку призначених органів з оцінки відповідності 

радіообладнання та випромінювальних пристроїв (далі – Перелік) та його 

публікацію. 

2. Перелік ведеться у вигляді набору даних, визначених у додатку 1 до 

цього Порядку. 
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3. Внесення інформації про призначені ООВ до Переліку здійснюється 

на підставі рішень НКЕК протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття. 

4. Інформація у Переліку є загальнодоступною та публікується на: 

1) електронній регуляторній платформі; 

2) вебсайті НКЕК; 

3) Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. 

5. Призначений ООВ для включення його до Переліку та виконання 

робіт відповідно до абзацу другого частини другого статті 64 Закону повинен 

відповідати сукупності таких вимог у сфері радіочастотного спектру: 

1) мати акредитацію як орган з сертифікації продукції на відповідність 

вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (або пізнішої редакції цього стандарту) 

зі сферою, яка містить у тому числі і радіообладнання, що підлягає реєстрації; 

2) бути призначеним органом з оцінки відповідності для виконання як 

третя сторона певних завдань з оцінки відповідності, визначених у Технічному 

регламенті радіообладнання із сферою призначення, яка містить у тому числі 

радіообладнання, що підлягає реєстрації; 

3) мати позитивний досвід виконання не менше 10 робіт як третя 

сторона з оцінки відповідності радіообладнання вимогам пункту 7 Технічного 

регламенту радіообладнання протягом останніх трьох років. 

Під позитивним досвідом виконання робіт з оцінки відповідності 

вважається  виконання встановленого обсягу робіт за відсутності рішення 

апеляційної комісії (відкритих справ), якими рекомендується призначеному 

ООВ скасувати чи змінити рішення, прийняте цим органом за результатами 

розгляду апеляції (стаття 43 Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» (далі – Закон про технічні регламенти)); 

4) брати участь не менше ніж у 75% засідань секторальної групи 

призначених органів з оцінки відповідності, як то передбачено пунктом 90 
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Технічного регламенту радіообладнання (далі – секторальна група) протягом 

останніх двох років, та впроваджувати її рішення у власній діяльності; 

5) забезпечувати виконання вимог пункту 9 розділу ІІІ Положення про 

реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку, від 29 червня 2022 року № 87, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 липня 2022 року за № 788/38124 (далі – 

Положення про реєстр РО) шляхом внесення вимог до опису процедур, 

передбачених абзацом четвертим пункту 73 Технічного регламенту 

радіообладнання. 

6. Підставою для включення призначеного ООВ з Переліку та 

прийняття відповідного рішення НКЕК є: 

1) обмеження сфери акредитації (в частині, що стосується), тимчасове 

зупинення або скасування атестату про акредитацію, виданого Національним 

агентством з акредитації України (далі – НААУ); 

2) призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки 

відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки 

відповідності, визначених у Технічному регламенті радіообладнання (далі – 

свідоцтво про призначення), скорочення сфери призначення органу з оцінки 

відповідності  (в частині, що стосується) або анулювання свідоцтва про 

призначення відповідно до статі 37 Закону про технічні регламенти; 

3) прийняття протягом 365 днів двох рішень апеляційної комісії 

(відкритих справ), якими рекомендується призначеному ООВ скасувати чи 

змінити рішення, прийняте цим органом за результатами розгляду апеляції 

(стаття 43 Закону про технічні регламенти); 

4) відсутність у сертифікаті експертизи типу радіообладнання, який 

видано призначеним ООВ згідно з додатком 2 до Технічного регламенту 

радіообладнання, або у схваленій системі управління якістю згідно з додатком 
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3 до Технічного регламенту радіообладнання, інформації про виконання вимог 

згідно з пунктом 9 розділу ІІІ Положення про реєстр РО. 

  

ІІ. Процедура погодження НКЕК Переліку  

та внесення інформації до нього   

1. Для ініціювання процедури погодження НКЕК Переліку, суб’єкт 

господарювання та його призначений ООВ подає до НКЕК через електронну 

регуляторну платформу заяву, яка повинна містити таку інформацію: 

1) найменування юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з 

ЄДРПОУ; 

2) номери атестатів про акредитацію та призначення ООВ; 

3) інформацію про роботи за Технічним регламентом радіообладнання, 

які проведені призначеним ООВ за останні три роки згідно форми, наведеної 

у додатку 2 до цього Порядку; 

4) перелік видів радіообладнання, що підлягає реєстрації, щодо яких 

призначений ООВ має відповідну компетентність та бажає отримати 

погодження НКЕК;  

5) про участь призначеного ООВ у засіданнях секторальної групи та 

впровадження її рішень у власній діяльності згідно зі змістом, який наведено 

в додатку 3 цього Порядку. 

Заява включає підтвердження того, що уся подана у заяві та додатках 

інформація достовірна й повна. 

Заява підписується керівником суб’єкта господарювання та керівником 

призначеного ООВ. У разі підписання заяви уповноваженою  особою, до заяви 

додатково додається завірені призначеним ООВ копії документу, яким 

уповноважено особу діяти від імені суб’єкта господарювання та/або 

призначеного ООВ. 

2. Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви відповідальний 

структурний підрозділ НКЕК проводить аналіз, перевіряє подану інформацію 
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із використанням вебресурсів відповідних органів та організацій, за 

необхідністю надсилає відповідні листи для уточнення інформації. 

У разі, якщо на вебресурсах відсутня відповідна інформація, 

відповідальний структурний підрозділ НКЕК протягом чотирьох робочих днів 

надсилає запит на отримання інформації від органу, який видає атестати та/або 

свідоцтво. У такому разі, строк розгляду НКЕК заяви продовжується на строк 

отримання відповідної інформації. 

3. Підставою для прийняття рішення НКЕК про відмову є: 

1) подання заяви та інформації з порушенням пункту 1 цього розділу; 

2) наявність рішення апеляційної комісії, яким рекомендується 

призначеному ООВ скасувати чи змінити рішення, прийняте цим органом за 

результатами розгляду апеляції згідно зі статтею 43 Закону про технічні 

регламенти; 

3) невідповідність переліку видів радіообладнання, що підлягає 

реєстрації в НКЕК, сфері акредитації або призначення заявленому 

призначеним ООВ; 

4) невиконання призначеним ООВ вимог щодо впровадження рішень 

секторальної групи щодо оцінки відповідності радіообладнання у власній 

діяльності як загальні настанови відповідно до частини четвертої статті 44 

Закону про технічні регламенти;  

5)  невідповідність заявленого досвіду роботи та компетентності для 

виконання робіт з оцінки відповідності радіообладнання, що має низький 

рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту 

радіообладнання. 

4. Відповідальний структурний підрозділ НКЕК забезпечує проведення 

консультацій із секторальною групою щодо технічних та нормативних питань. 

5. Рішення НКЕК про погодження призначеного ООВ і внесення 

інформації до Переліку або відмови в погодження призначеного ООВ 
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приймається протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви, з 

урахуванням абзацу другого пункту 2 цього розділу. 

6. У разі усунення призначеним ООВ причин, які стали підставою для 

відмови, з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 3 цього розділу, 

призначений ООВ має право повторно звернутися до НКЕК, але не раніше 6 

місяців з дня подачі попередньої заяви. 

7. Призначений ООВ, інформація про якого включена до Переліку, 

повинен не пізніше 10 робочих днів з дня виникнення відповідних обставин 

інформувати НКЕК через електронну регуляторну платформу про 

призупинення, скасування або відновлення дії акредитації та/або свідоцтва 

про призначення чи зміну сфери призначення. 

8. Для ініціювання процедури погодження НКЕК Переліку стосовно 

призначеного ООВ, який було включено до відповідного переліку до 

31.12.2021, зацікавлений суб’єкт господарювання та його призначений ООВ 

подає до НКЕК заяву, яка включає інформацію згідно з підпунктами 1, 2 та 4 

пункту 1 цього розділу та копію витягу з рішення (лист) про включення до 

переліку. Розгляд таких заяв здійснюється відповідно до цього розділу. 

 

ІІІ. Процедура внесення змін до Переліку 

1. Уразі необхідності внесення змін до Переліку призначений ООВ 

звертається до НКЕК у порядку, встановленому пунктом 1 розділу ІІ цього 

Порядку. Розгляд таких заяв здійснюється відповідно до розділу ІІ цього 

Порядку. 

2. НКЕК самостійно або на підставі звернення Мінекономіки, НААУ або 

секторальної групи може ініціювати процедуру внесення змін до Переліку.  

 3. У разі надходження інформації про можливі порушення призначеним 

ООВ пункту 9 розділу ІІІ Положення про реєстр РО НКЕК вживає заходи щодо 

перевірки зазначеної інформації, у тому числі шляхом звернення (запиту) до 

призначеного ООВ, Мінекономіки та НААУ. 
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 У разі підтвердження неусунутих порушень відповідно до підпункту 4 

пункту 6 розділу І цього Порядку протягом 60 календарних днів з дня 

надходження до інформації, НКЕК розглядає питання про виключення 

призначеного ООВ з Переліку. 

 У разі прийняття рішення НКЕК про виключення призначеного ООВ з 

переліку, застосовується вимоги пункту 6 розділу ІІ цього Порядку.   

4. При веденні Переліку використовується інформація з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, без необхідності прийняття окремих рішень НКЕК із 

застосуванням автоматизованого обміну даними. 

 

 

Директор 

Департаменту радіочастотного спектра                               Ірина ЧЕРНЯВСЬКА 



 
 

Додаток 1  

                                                                              до Порядку погодження переліку 

призначених органів з оцінки відповідності 

радіообладнання та випромінювальних 

                (пункт 2 розділу І) 

 

Перелік та структура наборів даних 

переліку призначених органів з оцінки відповідності 

радіообладнання та випромінювальних пристроїв 

Назва елементу даних Опис даних Тип даних 

Набор І. Ідентифікаційні данні про призначений ООВ 
№ з/п Номер за порядком (номер за списком) Числові 

 (до 4 символів) 

Найменування юридичної 

особи 

Найменування юридичної особи, у тому 

числі скорочене (за наявності) згідно з 

ЄДРПОУ 

Текст   
(до 256 символів) 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Код ЄДРПОУ юридичної особи Числові 

(8 символів) 

Місцезнаходження 

юридичної особи 

Місцезнаходження юридичної особи 

згідно з ЄДРПОУ 

Текст   
 (до 1024 символів) 

Інформація для здійснення 

зв'язку 

Заявлена суб’єктом господарювання 

інформація для здійснення зв’язку, у 

тому числі вебадреса у мережі інтернет, 

адреса електронної пошти  

Текст   

 (до 2048 символів) 

Номер атестата про 

акредитацію 

Номер атестата про акредитацію, 

виданого  Національним агентством з 

акредитації України 

Текст   

 (до 6 символів) 

Ідентифікаційний номер 

призначеного органу ООВ 

Ідентифікаційний номер призначеного 

ООВ 

Текст   

 (до 10 символів) 

Довідкова необхідна 

інформація 

Зазначається додаткова необхідна 

інформація, наприклад, про 

призупинення акредитації, призначення 

тощо 

Текст   
 (до 8192 символів) 

Посилання 

Перелік реєстраційних дій Зазначається дата внесення змін Текст   
 (до 1024 символів) 

Примітка Зазначається інша необхідна інформація Текст   

 (до 2048 символів) 

Набір ІІ. Виконання погодженим ООВ як третьою стороною певних завдань з оцінки 

відповідності типів (видів) радіообладнання, які мають низький рівень відповідності 

суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання 
№ з/п Номер за порядком (номер за списком) Числові 

 (до 4 символів) 

Назва радіотехнології  Зазначається ідентифікація та назва 

радіотехнології згідно з Планом 

розподілу і користування 

радіочастотним спектром в Україні 

Текст   

(до 256 символів) 
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Смуги радіочастот Зазначаються смуги або діапазон за 

необхідністю 

Текст   

 (до 1024 символів) 

Тип (вид) 

радіообладнання, які 

мають низький рівень 

відповідності суттєвим 

вимогам Технічного 

регламенту 

радіообладнання 

Зазначається тип (вид) радіообладнання, 

які мають низький рівень відповідності 

суттєвим вимогам Технічного 

регламенту радіообладнання, стислий 

опис 

Текст   

 (до 1024 символів) 

Найменування юридичної 

особи 

Скорочене найменування юридичної 

особи згідно з набором І 

Текст   

(до 64 символів) 

Встановлені обмеження 

щодо акредитації та 

призначення ООВ 

Зазначаються за необхідністю 

обмеження щодо сфер акредитації або 

призначення, наприклад щодо 

стандартів тощо 

Текст   

 (до 2048 символів) 

Примітка Зазначається інша необхідна інформація Текст   
 (до 2048 символів) 

 

_________________________ 

 

  



 
 

Додаток 2  

до Порядку погодження переліку  призначених органів з оцінки 

відповідності радіообладнання та випромінювальних 

(пункт 1 розділу ІІ) 

 

ЗМІСТ 

інформації про роботи за Технічним регламентом радіообладнання, які проведені призначеним ООВ за останні три роки 

№ 

з/п 

Період 

виконання 

роботи 

(дата 

початку та 

завершення) 

Тип 

продукції 

Назва 

радіотех-

нології 

Робочі смуги 

радіочастот 

радіообладнання 

Рішення НКЕК, які 

використовуються 

під час оцінки 

відповідності 

(позначення 

узагальнених умов 

застосування або 

номер та дата 

рішення про 

визначення 

можливості 

застосування 

радіообладнання 

або 

випромінювальних 

пристроїв на 

території України) 

Модуль оцінки 

відповідності 

згідно з 

Технічним 

регламентом 

радіообладнання 

Вид 

документа, 

його дата і 

номер, що 

видано 

призначеним 

ООВ за 

результатами 

оцінки 

відповідності 

Інформація 

про 

моніторинг 

виданих 

сертифікатів 

експертизи 

типу або 

оціненої 

системи 

якості 

призначеним 

ООВ 

Інформація 

про подані 

апеляції на 

рішення 

призначеного 

ООВ. 

Короткий 

зміст 

апеляції та 

рішення 

апеляційної 

комісії (за 

наявності) 

Інша 

необхідна 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

______________________________ 

 



 
 

 

Додаток 3  

до  Порядку погодження переліку призначених органів з оцінки 

відповідності радіообладнання та випромінювальних 

(пункт 1 розділу ІІ) 

 

ЗМІСТ 

інформації про участь призначеного ООВ у засіданнях секторальної групи та застосуванні документів (настанов) секторальної групи під 

час виконання робіт призначеним ООВ 

 

№ 

з/п 

Дата засідання 

секторальної 

групи 

Прізвище та ім’я представника 

призначеного ООВ, який 

приймав участь у засіданні 

секторальної групи 

Стислий зміст документа (настанови), що 

прийнята секторальною групою та   

спрямована на забезпечення узгодженості в 

технічному застосуванні призначеними ООВ 

процедур оцінки відповідності вимогам 

Технічного регламенту радіообладнання 

Інша необхідна інформація 

1 2 3 4 5 

     

 

_____________________________ 

 


