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На робочій зустрічі розглянуто та обговорено питання: 
 

1. Генеральний директор  Асоціації підприємств інформаційних 
технологій України Пероганич Ю.Й.I інформував присутніх про теI що за своєю 
суттю «облік кодів ІМЕІ» є процедуроюI що обтяжує суб’єктів економічної 
діяльності і що суб’єктивною думкою імпортерів є незадоволення даним 
Проектом Закону. ОднакI тенденція збільшення фактів проникнення на ринок 
України контрабандних товарів та відсутність ефективних методів впливу на 
цей процесI приводить до об’єктивного розуміння щодо необхідності 
відновлення роботи системи по обліку кодів ІМЕІ. 

O. Трощенко В.Ю.I провела презентацію основних механізмівI 
закладених у законопроекті  № 1888 щодо відновлення системи обліку кодів 
ІМЕІ EРеєстр міжнародних ідентифікаторів) та елементів імплементації 
Директиви OM14/RP/ЄС «Про гармонізацію законів країн-членівI щодо 
створення придатності на ринку обладнання радіомовлення та анулювання 
Директиви 1999/R/ЄС». 



 
ТакI в процесі презентації було представлено загальну модель 

відстеження радіообладнання на протязі всього ланцюжка поставок від 
імпортера до користувачаI а також інструмент захисту ринку радіообладнання 
від контрафактної та контрабандної продукції шляхом застосування процедури 
відмовлення або припинення обслуговування в телекомунікаційній мережі 
кінцевого обладнанняI ІМЕІ код якого має статус не дозволеного для 
обслуговування в телекомунікаційних  мережах кінцевого обладнання. 

P. Ковальов. А.I зосередив увагу учасників круглого столуI що 
враховуючи минулий досвід застосування системи обліку кодів ІМЕІ навіть 
сама загроза можливого відключення мала вплив на імпортерів. Проте 
ефективним інструментом боротьби з нелегально ввезеними мобільними 
пристроями до УкраїниI ця система таки не сталаI оскільки не проводилося 
відключення операторами від надання телекомунікаційних послуг пристроївI 
що попадали до «чорного» списку. 

ТакожI довів занепокоєння щодо введення законопроектомI на фоні 
заявленої дерегуляціїI нового дозвільного документуI а саме технічного 
обґрунтування щодо можливості застосування заявленого типу 
радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території 
України в смугах радіочастот загального користування. 

У відповідь на останнєI було отримано роз’яснення від працівників 
УДЦРI що зазначене в законопроекті технічне обґрунтування завжди існувало – 
це документI який УДЦР надає НКРЗІ для прийняття рішення  щодо внесення 
заявленого радіоелектронного засобу до Реєстру радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроївI що можуть застосовуватися на території України 
в смугах радіочастот загального користування. При цьому було акцентовано 
увагу на теI що єдиним документом необхідним для ввезення та продажу 
випромінювального пристрою на митній території УкраїниI залишається 
декларація про відповідність Технічному регламенту радіообладнання і 
телекомунікаційного кінцевого Eтермінального) обладнання. 

4. В ході жвавої дискусіїI члени асоціації висловили загальну позиціюI 
щоI з метою унеможливлення прояву корупційної складової та внесення до 
реєстру пристроївI ввезених нелегальноI ведення системи обліку кодів ІМЕІ 
повинно бути прозорим.  

R. Крім тогоI висловили побажання щодо автоматизації робочих 
процесів системи обліку кодів ІМЕІ та забезпечення прозорості її веденняI у 
разі прийняття законопроектуI а саме: 

- організувати «приватний кабінет» для імпортерів на сайті УДЦР з 
доступ до перегляду необхідної інформації в режимі он-лайн; 

- автоматизувати процедуру подачі кодів ІМЕІ імпортерами через 
«приватний кабінет» та зменшити терміни їх подачі; 

- спростити процедуру користування мобільним зв’язком для 
туристівI що приїжджають до України. 

  
 

  



За результатами виступів та обговорень вирішили: 
 

1. Підтримати в частині відновлення роботи системи «обліку кодів 
ІМЕІ» законопроект № 1888 Депутата ВР України О.І. Данченко «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів 
державиI споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного 
регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України» за 
умови доповнення Законопроекту №1888 положеннями про безумовний 
обов’язок операторів припиняти обслуговування в телекомунікаційній 
мережі кінцевого обладнанняI ІМЕІ код якого має статус не дозволеного для 
обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання; а також 
введення суворих санкцій Eнавіть до позбавлення ліцензії) до операторівI 
які відмовляються припиняти обслуговування в телекомунікаційній 
мережі кінцевого обладнанняI ІМЕІ код якого має статус не дозволеного для 
обслуговування в телекомунікаційних  мережах кінцевого обладнання.  

 

O. При організації заходів щодо відновлення роботи системи обліку 
кодів ІМЕІI у разі прийняття законопроектуI забезпечити максимальну 
прозорість з метою унеможливлення корупції та досягнення ефективної 
боротьби з контрабандною продукцієюI враховуючи пропозиції членів 
асоціації – учасників робочої зустрічі. 
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