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Національна комісіяI що здійснює 
державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації 

 
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – 

АПІТУ) засвідчує свою повагу Національній комісіїI що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та звертається у зв’язку із 
наступним.  

Процедуру видачі дозволів на ввезення терміналів регулює 
«Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»I затверджене 
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 5 
лютого O009 р. N NPP8 (далі – Положення). Згідно із ПоложеннямI дозволи на 
ввезення терміналів видаються двох видів: дозволи на ввезення при 
авторизованих поставках та дозволи на ввезення поза авторизованими 
поставками. 

Відповідно до п. N.T ПоложенняI авторизовані поставки терміналів на 
територію України – ввезення терміналівI що здійснюється офіційним 
представництвом (представником) виробника або створеним виробником 
відповідно до законодавства України підприємствомI або ввезення терміналів 
імпортерами за погодженням з виробником терміналів безпосередньо від 
виробника. 

Відповідно до Положення при авторизованих поставках терміналів 
дозвіл на ввезення імпортеру надається: 

По-першеI без обмеження кількості терміналівI що ввозяться. 
Винятком є лише визначення кількості терміналів сертифікатом 
відповідності. 

По-другеI без обмеження терміну дії дозволу у 6 місяцівI на відміну від 
дозволів на ввезення терміналів поза режимом авторизованих поставок.  

ЗокремаI у п. 4.9 Положенні щодо терміну дії дозволу на ввезення при 
авторизованих поставках терміналів зазначено наступне: 
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термін дії дозволів виробнику на ввезення відповідає терміну дії 
сертифіката відповідності на конкретний тип термінала; 
термін дії дозволу імпортеру на ввезення при поставках 
імпортером повинен відповідати терміну дії дозволів виробнику 
на ввезення відповідних типів терміналів. 

Таким чиномI компаніїI що включені до реєстру офіційних імпортерів 
терміналів (далі – офіційні імпортери) можуть отримувати в УДЦР дозволи 
на ввезення терміналів без зазначення у дозволі кількості терміналівI що 
ввозяться та без обмеження граничного терміну дії дозволу у 6 місяців. 

ОднакI на практиці трапляються випадкиI коли УДЦР видає таким 
імпортерам дозволи на ввезенняI в яких зазначається як кількість терміналівI 
що може бути ввезенаI так і 6-місячний граничний термін дії такого 
договору. ВідповідноI плата за оформлення дозволу на ввезення стягується 
не за дозвілI а за кожен термінал.  

У зв’язку з цим просимо надати роз’ясненняI у яких випадках 
офіційному імпортеру терміналів може бути відмовлено у видачі дозволу на 
ввезення при авторизованих поставках? 

Відповідь просимо надати на адресу: 04655I м. КиївI Бізнес-центр 
„Вектор”I вул. Старокиївська N0-г або електронною поштою: 
info@apitu.org.ua 
 

 
Генеральний директор       Ю. Пероганич  
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