
ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від ___ ________ 2014 р.                                                                                        № ____ 

Київ 

Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального

призначення, ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального

призначення

Відповідно  до  статті  29  Закону  України  “Про  радіочастотний  ресурс
України” та статті  197 Митного кодексу України  Кабінет  Міністрів  України
постановляє: 

затвердити  Порядок  видачі  дозволу  на  ввезення  з-за  кордону
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  спеціального
призначення, що додається; 

затвердити  Порядок  ввезення  з-за  кордону,  придбання,  встановлення  та
експлуатації  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв
спеціального призначення.

Прем’єр-міністр України                                                                    А.ЯЦЕНЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою  Кабінету  Міністрів
України  
від ___ _________ 20___ р. № __

ПОРЯДОК
видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Розділ 1. Загальні положення

1.1.  Цей  Порядок,  визначає  механізм  видачі  дозволів  для  митного
оформлення радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та випромінювальних пристроїв
(далі – ВП) спеціального призначення, які ввозяться  з-за  кордону  на територію
України.

1.2.  Дія  цього  Порядку  поширюється  на  спеціальних  користувачів
радіочастотного ресурсу України та організації (суб’єкти господарювання), які
здійснюють  увезення  РЕЗ  та  ВП  спеціального  призначення  на  територію
України  для  спеціальних  користувачів радіочастотного  ресурсу  України,
відповідно до  Переліку кодів товарів (РЕЗ та ВП),  на які  видаються  дозволи
Генеральним штабом Збройних Сил України, необхідні для їх пропуску через
митний кордон України та їх митного оформлення (додаток 1).

1.3.  Ввезення  з-за  кордону  РЕЗ  та  ВП  спеціального  призначення
здійснюються  в  Україні  на  дозвільній  основі.  Дозвіл  надається  відповідним
структурним  підрозділом  Генерального  штабу  Збройних  Сил  України
спеціальному  користувачу радіочастотного  ресурсу  України  або  організації
(суб’єкту  господарювання),  яка  здійснює  увезення  РЕЗ  та  ВП  спеціального
призначення  на  територію  України  для спеціальних  користувачів
радіочастотного ресурсу України за наявності такого типу РЕЗ та ВП у реєстрі
РЕЗ та ВП спеціального призначення, що можуть застосовуватися на території
України.

1.4.  Дозвіл  на  ввезення  з-за  кордону  РЕЗ  та  ВП  не  є  підставою  для
надання дозволу на експлуатацію.

Розділ 2.  Порядок оформлення та подачі заяв про надання дозволів на
ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення

2.1. Спеціальний користувач, який планує, або для якого планується ввезти
з-за  кордону  на  територію  України  РЕЗ  або  ВП  спеціального  призначення
(далі –  заявник),  звертається  до  відповідного  структурного  підрозділу
Генерального штабу Збройних Сил України із заявою про надання дозволу на
ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення із зазначенням у
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ній:  організації  (суб’єкта  господарювання),  яка  буде  здійснювати  ввезення,
мети, дата та номер контракту (за наявності), терміну ввезення, типів РЕЗ або
ВП, їх кількості, кодів, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньо-
економічної  діяльності,  назва  митної  установи,  через  яку  буде  ввозитись
зазначене обладнання.

2.2. До заяви додається короткий опис технічних характеристик РЕЗ і ВП
(належність  до  радіотехнології  відповідно  до  Плану  використання
радіочастотного  ресурсу  України,  діапазон  робочих  частот,  потужність
передавача, ширина смуги випромінювання, тощо) або комплектуючих до них,
що ввозяться.

Розділ  3.  Порядок  розгляду  заяв  та  видачі  дозволів  на  ввезення  з-за
кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення

3.1. При отриманні заяви про надання дозволу на ввезення з-за кордону
РЕЗ  та  ВП спеціального  призначення  перевіряється  повнота,  правильність  її
оформлення,  наявність  та  відповідність  наданих  матеріалів  вимогам  пунктів
2.1 – 2.2 цього Порядку, наявність заявлених типів РЕЗ та ВП у реєстрі РЕЗ та
ВП  спеціального  призначення,  що  можуть  застосовуватися  на  території
України. 

3.2. Надання дозволу на ввезення здійснюється у строк, що не перевищує
10 робочих днів від дати реєстрації заяви, якщо заяву подано з дотриманням
вимог пунктів 2.1 – 2.2 цього Порядку та якщо РЕЗ або ВП внесено до реєстру
РЕЗ та ВП спеціального призначення. 

3.3. Дозвіл на ввезення оформлюється за формою наведеною у додатку 2. 
Дозвіл на ввезення РЕЗ та ВП оформляється у трьох примірниках, підписується
уповноваженим керівником визначеного структурного підрозділу Генерального
штабу Збройних Сил України та засвідчується печаткою.

Два  примірника  дозволу  надаються  заявнику  для  подання  до  митної
установи  за  місцем  увезення  обладнання  (перший  примірник  залишається  в
митній установі  для обліку,  а  другий,  з  відміткою митного органу  про його
використання,  зберігається  у  заявника  разом  з  увезеними РЕЗ  та  ВП третій
примірник  дозволу  зберігається  у  визначеному  структурному  підрозділі
Генерального штабу Збройних Сил України.

3.5. Дозвіл на ввезення заявник особисто або через уповноважений ним
орган (особу) отримує у Генеральному штабі Збройних Сил України. 

3.6. Термін дії дозволу на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального
призначення становить шість місяців. 
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3.7. Внесення будь-яких змін в отриманий раніше заявником дозвіл на
ввезення не допускається.

3.8.  Міндоходів  протягом  п’яти  днів  з  дня  завершення  митного
оформлення  РЕЗ  та  ВП  спеціального  призначення  передає  до  Генерального
штабу  Збройних  Сил  України  виписки  з  відповідних  митних  декларацій  у
формі електронного документа.

Міністр оборони України                      
генерал-полковник                                                                            В.В.ГЕЛЕТЕЙ
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Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

______ № ___

ПЕРЕЛІК
кодів товарів (радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв),

на які видаються дозволи Генеральним штабом Збройних Сил України,
необхідні для їх пропуску через митний кордон України 

та їх митного оформлення 

Назва митного
режиму

Код товару згідно з
Українською

класифікацією
товарів зовнішньо-

економічної
діяльності

Опис товару

Імпорт
Тимчасове ввезення 

8517 Апарати електричні телефонні або телеграфні для
проводового  зв'язку,  уключаючи  телефонні
апарати  з  бездротовою  трубкою;  апаратура  для
систем проводового зв'язку на несучій частоті або
для  цифрових  проводових  систем  зв'язку;
відеотелефони

8525 Передавачі  для  радіотелефонного,
радіотелеграфного  зв'язку,  радіомовлення  або
телебачення,  до  складу  яких  входять  або  не
входять  приймальна,  звукозаписувальна  чи
звуковідтворювальна  апаратура;  телевізійні
камери;  відеокамери покадрового  зображення  та
інші записувальні відеокамери; цифрові камери

8526 Радіолокаційні,  радіонавігаційні  прилади  та
радіоапаратура дистанційного керування

8527 Приймальна  апаратура  для  радіотелефонного,
радіотелеграфного  зв'язку  або  радіомовлення,
поєднана  або  не  поєднана  в  одному  корпусі  з
пристроєм  запису  та  відтворення  звуку  або  з
годинником 

8528 Приймачі телевізійні, поєднані або не поєднані з
радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи
відтворює звук або зображення; відеомонітори та
відеопроектори 

8529 Частини,  призначені  для  апаратури  товарних
позицій 8525-8528
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Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

______ № ___

Зразок дозволу на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення:

Бланк визначеного структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил
України

Дозвіл
на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

спеціального призначення з-за кордону
від ___________ № __________

Посадовій особі заявника

Визначений  структурний  підрозділ  Генерального  штабу  Збройних  Сил
України на підставі постанови Кабінету Міністрів України від ________ № ____
“Про  затвердження  порядків  видачі  дозволу  на  ввезення  з-за  кордону
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  спеціального
призначення,  ввезення  з-за  кордону,  придбання,  встановлення  та  експлуатації
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  спеціального
призначення”  дозволяє  заявнику  ввезти  в  Україну  через  (назва  митниці)
нижчезазначене обладнання:

3  (три)  комплекти  навігаційних  приймачів  GPS,  ехолот  –  “Garmin”
(код УКТ ЗЕД 8526000000);

3  (три)  комплекти  УКХ радіостанцій  “Matrix”  виробництва  “Standard
Horizon” (код УКТ ЗЕД 8525000000) в склад яких входять 3 (три) комплекти
УКХ антен (код УКТ ЗЕД 8529000000).

Дозвіл дійсний до _______.

Начальник структурного підрозділу
                                        ______________________                     С.В.ПЕТРЕНКО
                                                                                (підпис)
                                                        
                                                          М.П.
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою  Кабінету  Міністрів
України  
від ___ _________ 20___ р. № __

ПОРЯДОК
ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального
призначення

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, визначає механізми  ввезення з-за кордону, придбання,
встановлення  та  експлуатації  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв (далі – РЕЗ та ВП) спеціального призначення.

1.2.  Дія  цього  Порядку  поширюється  на  спеціальних  користувачів
радіочастотного ресурсу України.

Розділ  2. Ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

Ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП спеціального призначення здійснюється
в  Україні  відповідно  до  вимог  частин  третьої  та  четвертої  статті 29  Закону
України “Про радіочастотний ресурс України” та Митного кодексу України, на
підставі  дозволів  виданих  згідно  з  вимогами  Порядку  видачі  дозволу  на
ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв спеціального призначення.

Розділ  3.  Придбання  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв спеціального призначення.

3.1.  Придбання  спеціальними  користувачами  радіочастотного  ресурсу
України РЕЗ і ВП здійснюється за умови наявності радіотехнологій,  до яких
належать заявлені РЕЗ та ВП, в Плані використання радіочастотного ресурсу
України та  після  узгодження з  Генеральним штабом Збройних Сил України
заявлених смуг, номіналів радіочастот для РЕЗ та ВП;

3.2.  Порядок  узгодження  радіочастот  для  РЕЗ  та  ВП  спеціального
призначення,  які  планується  придбати,  визначається  Генеральним  штабом
Збройних Сил України. 

Розділ  4.  Встановлення  та  експлуатація  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення.
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4.1.  Відповідно  до  частини  першої  статті  41  Закону  України  “Про
радіочастотний  ресурс  України”  встановлення  РЕЗ  та  ВП  спеціального
призначення  здійснюється  на  підставі  висновків  щодо  електромагнітної
сумісності, які надає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Порядок  надання  висновку  щодо  електромагнітної  сумісності
визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

4.2.  Відповідно  до  частини  третьої  статті  42  Закону  України  “Про
радіочастотний  ресурс  України”  експлуатація  РЕЗ  та  ВП  спеціального
призначення  здійснюється  на  підставі  дозволів  на  експлуатацію,  які  видає
Генеральний штаб Збройних Сил України.

Порядок  отримання  дозволу  на  експлуатацію РЕЗ та  ВП спеціального
призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

Міністр оборони України                      
генерал-полковник                                                                            В.В.ГЕЛЕТЕЙ
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