
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ 

щодо якої орган з оцінки відповідності  

Науково-виробничого підприємства „Стандарт-Сервіс" 

призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції  

вимогам технічних регламентів 

 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 
1 Технічний регламент з 

електромагнітної сумісності 

обладнання (постанова КМУ від 

29 липня 2009р. № 785 

у редакції постанови КМУ від 

20 червня 2012р. № 631) 

1.1 Електропобутове та аналогічне обладнання і 

комплектувальні вироби. 

1.2 Регулювальне та комутаційне обладнання:  

- регулювальне та комутаційне обладнання для низької 

напруги та захисне устаткування (вимикачі, перемикачі, 

роз'єднувачі низьковольтні, реле, пульти, панелі, з’єдну-

вачі оптичні, апаратура захисту електричних кіл, 

блискавковідводи, гасіння стрибків тощо); 

- прилади автоматичного керування побутового і 

аналогічного призначення;  

- регулювальне обладнання для низької напруги (в т.ч. 

регулятори побутових електроприладів, пристрої 

теплового захисту двигунів, електричні системи 

керування, пристрої забезпечення електроживлення, 

тощо). 

1.3 Світлотехнічна продукція:  

- люстри та інші електричні освітлювальні прилади, які 

підвішуються або закріплюються на стелі чи на стіні, 

підлогові або світильники, що встановлюються біля ліжка, 

для освітлювання житлових та загальних приміщень 

тощо; 

 - світильники та прожектори зі світлодіодами, з 

розрядними лампами та з умонтованим трансформатором 

для ламп розжарювання; 

- лампи з умонтованим пускорегулювальним пристроєм та 

світлодіодні (LED) лампи;  

- набори освітлювальних приладів, що використовуються 

для прикрашання новорічних ялинок, для промислових 

будинків, садові, переносні, настільні, підлогові, вивіски, 

покажчики, люстри та інші освітлювальні прилади  тощо;  

- панелі індикаторні, прилади напівпровідникові фото- 

чутливі. 

1.4 Апаратура радіоелектронна побутова та аналогічна 

в т.ч: 

- обладнання телевізійне, радіомовне, аудіо та відео 

апаратура, музичні інструменти електричні; 

- приймальна апаратура  телевізійна, монітори; 

- проектори, обладнання конференц-залів. 

1.5 Засоби обчислювальної техніки та обладнання для 

забезпечення пересилання, обробляння або отримання 

інформації в т.ч.:  

- робочі станції, сервери;     

- пристрої введення та виведення інформації, дисплеї, 

друкувальні пристрої, перетворювачі тощо. 
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Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера дії 

технічного регламенту 

Те саме 1.6 Панелі з числовим керуванням, до складу яких 

входить автоматичний пристрій оброблення 

інформації (пульти, контролери, пристрої керування 

тощо). 

1.7 Засоби охоронного, охоронно-пожежного, 

пожежного призначення в т.ч.:  

- електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне,  

протипожежне, камери для відеонагляду тощо; 

- системи тривожної сигналізації, а також ті, що 

під’єднуються до телекомунікаційних мереж або 

використовують радіочастотний ресурс (в т.ч. складові 

частини до систем, пультів, пристроїв, сповіщувачів 

тощо). 

1.8 Засоби автоматизації та механізації контрольно-

касових операцій,  конторське обладнання в т. ч.: 

- комп’ютерно-касові системи;  

- торгові термінали, біллінгові системи тощо; 

 - банкомати, платіжні термінали, електронні кіоски тощо, 

в т.ч. що підключаються до телекомунікаційної мережі 

загального користування, локальних мереж або 

використовують радіочастотний ресурс тощо. 

1.9 Технічні засоби (обладнання, апаратура) для систем 

проводового зв’язку, систем сигналізації, обробляння 

даних, системи та обладнання телекомунікаційних мереж, 

за вийнятком телекомунікаційного кінцевого 

(термінального) обладнання:  

- обладнання комутаційне, станції автоматичні телефонні, 

каналоутворююча апаратура, проміжне та додаткове 

обладнання до станцій телефонних, мультиплексори 

з’єднувальних ліній; 

- обладнання інформаційно-довідкових систем, центри 

обслуговування викликів (Call Center) та контакт-центри; 

- обладнання ущільнення міжстанційних з'єднувальних 

ліній; 

- обладнання мереж синхронізації; 

- обладнання систем управління та технічної експлуатації; 

- обладнання для надання інтелектуальних послуг; 

- апаратура та обладнання передачі даних в т. ч. апаратура 

вторинного ущільнення  каналів зв’язку (мультиплексори, 

демультиплексори, мульдекси, демодулятори, модулятори 

тощо; 

- обладнання мереж передавання даних та NGN в т.ч. 

мультиплексори, комутатори, маршрутизатори, пристрої 

захисту; 

- шлюзи, міжмережні екрани та сервери доступу, цифрові 

системи передавання даних (в т. ч. обладнання xDSL 

доступу, обладнання ПЦІ, СЦІ тощо, обладнання 

інформаційно комутаційних систем; 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 

Те саме - обладнання для відео конференцій, обладнання відео 

тексту, обладнання голосової пошти, обладнання 

первинного мультиплексування, транскодування та 

пакетного мультиплексування (EMUX, DCME, PCME), 

обладнання комп’ютерної телефонії тощо; 

- апаратура та обладнання волоконно-оптичних ліній 

(оптичні мультиплексори, підсилювачі, оптичні одно 

хвильові та багато хвильові системи тощо); 

 - апаратура сполучення засобів передавання даних в т.ч. 

кодери, декодери, скремблери, регенератори, 

концентратори, модеми тощо, системи для місцевих 

мереж і мереж доступу (xDSL, PON, B-PON, G-PON) 

тощо; 

- обладнання ISDN з абонентською сигналізацією  

DSS-1 на основній та первинній швидкості, та з 

абонентською сигналізацією DSS-2; 

- апаратура телеграфного зв’язку, в т.ч. модеми, 

комутатори тощо; 

- автоматизовані системи розрахунків за телекомуніка-

ційні послуги, сервери; 

- телепринтери; 

- технічні засоби для здійснення уповноваженими 

органами оперативно-розшукових заходів у 

телекомунікаційних мережах загального користування; 

- складники та допоміжні пристрої для  засобів телекому-

нікацій (вузли та деталі для засобів телекомунікацій в т.ч.: 

кросове обладнання телефонних станцій; шафи та 

розподільні бокси; з’єднувачі електричні низьконапружні 

та елементи електротехнічні попередньо складені 

низьконапружні; засоби електроживлення для обладнання 

телекомунікацій, оптичні шнури, з’єднувачі,  компоненти 

тощо); 

- носії даних, що включають картки ідентифікаційні (теле-

фонні, таксофонні, банківські, смарт-карти, безконтактні 

картки тощо). 

1.10 Устаткування для зварювання. 

1.11 Двигуни та генератори електричні тощо. 

1.12 Електроніка силова:  

- трансформатори, установки та блоки живлення; 

- перетворювачі електричні, статичні;  

- зарядні пристрої, джерела вторинного електроживлення, 

акумулятори;  

- випрямлячі, інвертори; 

- електронне обладнання силових установок, 

електроприводи тощо. 

1.13 Машини і механізми (електричне обладнання та 

прилади машин і механізмів) в т.ч.: 

- насоси для рідин з витратоміром або без нього; 

 

 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 
Те саме - центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

- механізми для підіймання рідини, компресори, які 

використовуються у холодильному  обладнанні; 

- машини, обладнання промислове або лабораторне з 

електричним нагріванням; 

- обладнання для промислового приготування або 

виробництва харчових продуктів чи напоїв; 

- машини пральні, побутові або для пралень, включаючи 

машини з віджимним пристроєм, прасувальні машини і 

преси, машини швейні; 

- машини електромеханічні, інструменти ручні з 

умонтованим електричним двигуном;   

- обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для 

промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, 

пресування, автомати торгівельні тощо). 

1.14 Приладдя електричне в т. ч.: 

- вентилятори настільні, підлогові, настінні, віконні, 

стельові або дахові;  

- установки для кондиціонування повітря, до складу яких 

входять вентилятори з двигуном та прилади для 

змінювання температури і вологості повітря, включаючи  

кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо; 

- обладнання та пристрої для фільтрування або очищення 

рідин чи газів, машини посудомийні, пральні, сушильні;  

- машини автоматичного оброблення інформації та їх 

блоки, прилади електричні для обігрівання приміщень, 

рідин, ґрунту, інші прилади електронагрівальні, пилососи,  

автомати касові та торгівельні;  

- автоматичні пристрої для зачинення дверей;  

- електричне обладнання неелектричних приладів 

побутового та аналогічного призначення, пульти, панелі, 

щити тощо. 

1.15 Устаткування деревообробне, в т.ч. для 

виробництва меблів. 

1.16 Машини та верстати переносні електричні, 

ручний інструмент із пневматичним, електричним або 

неелектричним приводом. 

 1.17 Обладнання технологічне для харчової та м’ясо-

молочної промисловості в т.ч. обладнання теплове, 

машини та устаткування, автомати та обладнання 

фасувальне-пакувальне, лінії автоматичні та 

напівавтоматичні. 

1.18 Обладнання з електроприводами гаражними та 

для індустріальних воріт з пристроями управління,   

автоматичні пристрої, механізми для зачинення (дверні, 

віконні) тощо. 

 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 
2 Технічний регламент  

низьковольтного електричного  

обладнання (постанова КМУ від  

29 жовтня 2009р. № 1149  

у редакції постанови КМУ від  

29 серпня 2012р. № 810) 

2.1 Електропобутове та аналогічне обладнання і 

комплектувальні вироби 

2.2 Регулювальне та комутаційне обладнання:  

- регулювальне та комутаційне обладнання для низької 

напруги та захисне устаткування (вимикачі,  перемикачі, 

роз'єднувачі низьковольтні, реле, пульти, панелі, 

з’єднувачі оптичні, апаратура захисту електричних кіл, 

блискавко-відводи, гасіння стрибків тощо); 

- прилади автоматичного керування побутового і 

аналогічного призначення;  

- регулювальне обладнання для низької напруги  (в т.ч. 

регулятори побутових електроприладів, пристрої 

теплового захисту двигунів, електричні системи 

керування, пристрої забезпечення електроживлення, 

тощо). 

2.3 Світлотехнічна продукція:  

- люстри та інші електричні освітлювальні прилади, які 

підвішуються або закріплюються на стелі чи на стіні, 

підлогові або світильники, що встановлюються біля ліжка, 

для освітлювання житлових та   загальних  приміщень 

тощо;  

- світильники та прожектори зі світлодіодами, з 

розрядними лампами та з умонтованим трансформатором 

для ламп розжарювання; 

- лампи з умонтованим пускорегулювальним пристроєм та 

світлодіодні (LED) лампи;  

- набори освітлювальних приладів, що використовуються 

для прикрашання новорічних ялинок, для промислових 

будинків, садові, переносні, настільні, підлогові, вивіски, 

показчики, люстри та інші освітлювальні прилади,  тощо;  

- панелі індикаторні, прилади напівпровідникові фото- 

чутливі. 

 2.4 Апаратура радіоелектронна побутова та аналогічна 

в т.ч: 

- обладнання телевізійне, радіомовне, аудіо та відео 

апаратура, музичні інструменти електричні; 

- приймальна апаратура  телевізійна, монітори; 

- проектори, обладнання конференц-залів, автомати ігрові 

електронні та електричні, електронні навчальні пристрої 

та комп’ютерні ігри, відеоігри з використанням 

телевізійного приймача та автомати ігрові телевізійні. 

2.5 Засоби обчислювальної техніки та обладнання для 

забезпечення пересилання, обробляння або отримання 

інформації в т.ч.:  

- персональні комп’ютери, робочі станції, сервери тощо;     

- пристрої  введення та  виведення інформації, дисплеї, 

друкувальні пристрої, перетворювачі, реєстратори 

електронні тощо; 

- носії даних, що включають картки ідентифікаційні 

(телефонні, таксофонні, банківські, смарт-карти, 



безконтактні картки тощо). 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 

Те саме 2.6 Панелі з числовим керуванням, до складу яких 

входить автоматичний пристрій оброблення 

інформації (пульти, контролери, пристрої керування 

тощо). 

2.7 Засоби охоронного, охоронного-пожежного, 

пожежного призначення в т.ч.:  

- електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне, 

протипожежне, камери для відеонагляду, сповіщувачі, 

оповіщувачі тощо); 

- системи тривожної сигналізації. 

2.8 Засоби автоматизації та механізації контрольно-

касових операцій,  конторське обладнання в т. ч.: 

- машини друкарські, копіювально-розмножувальні, в т.ч. 

фотокопіювальні, контрольно-касові апарати; 

- комп’ютерно-касові системи;  

- торгові термінали, білінгові системи тощо. 

- банкомати, платіжні термінали, електронні кіоски тощо, 

в т.ч. що підключаються до телекомунікаційної мережі 

загального користування, локальних мереж або 

використовують радіочастотний ресурс тощо. 

 2.9 Кабелі електричні, проводи ізольовані (кабелі та 

проводи електричні, коаксіальні, телекомунікаційні, 

сигналізаційні, оптичні шнури, з’єднувачі та інші). 

2.10 Устаткування для зварювання. 

2.11 Двигуни та генератори електричні тощо. 

2.12 Системи та обладнання телекомунікаційних 

мереж:  

- обладнання ISDN з абонентською сигналізацією  

DSS-1 на основній та первинній швидкості,  та з 

абонентською сигналізацією DSS-2; 

- апарати електричні телефонні або телеграфні для 

проводового зв'язку;  

- телепринтери;  

- апаратура проводового та телеграфного зв'язку, технічні 

засоби для здійснення уповноваженими органами 

оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних 

мережах загального користування;   

- електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне 

тощо; 

- електронне обладнання силових установок, 

електроприводи тощо. 

2.13 Електроніка силова:  

- трансформатори, установки та блоки живлення; 

- перетворювачі електричні, статичні;  

- зарядні пристрої, джерела вторинного електроживлення, 

акумулятори;  

- випрямлячі, інвертори; 

- електронне обладнання силових установок, 

електроприводи тощо. 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 

Те саме 2.14 Машини і механізми (електричне обладнання та 

прилади машин і механізмів) в т.ч.: 

- насоси для рідин з витратоміром або без нього; 

- центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; 

- механізми для підіймання рідини, компресори, які 

використовуються у холодильному  обладнанні; 

- машини, обладнання промислове або лабораторне з 

електричним нагріванням; 

- обладнання для промислового приготування або 

виробництва харчових продуктів чи напоїв; 

 - машини пральні, побутові або для пралень, включаючи 

машини з віджимним пристроєм, прасувальні машини і 

преси, машини швейні; 

- машини електромеханічні, інструменти ручні з 

умонтованим електричним двигуном;   

- обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для 

промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, 

пресування, автомати торгівельні тощо). 

2.15 Приладдя електричне в т. ч.: 

- вентилятори настільні, підлогові, настінні, віконні, 

стельові або дахові; 

- установки для кондиціонування повітря, до складу яких 

входять вентилятори з двигуном та прилади для 

змінювання температури і вологості повітря, включаючи  

кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо; 

- обладнання та пристрої для фільтрування або очищення 

рідин чи газів, машини посудомийні, пральні, сушильні;  

- машини автоматичного оброблення інформації та їх 

блоки, прилади електричні для обігрівання приміщень, 

рідин, ґрунту, інші прилади електронагрівальні, пилососи,  

автомати касові та торгівельні;  

- автоматичні пристрої для зачинення дверей;  

- електричне обладнання неелектричних приладів 

побутового та аналогічного призначення, пульти, панелі, 

щити тощо. 

3 Технічний регламент безпеки  машин 

(затверджений постановою КМУ від  

30 січня  2013р. № 62) 

 

3.1 Засоби автоматизації та механізації контрольно-

касових операцій,  конторське обладнання в т. ч.: 

- комп’ютерно-касові системи;  

- торгові термінали, білінгові системи тощо. 

3.2 Машини і механізми, електричне обладнання та 

прилади машин і механізмів, які обладнані силовим 

приводом в т.ч.: 

- насоси для рідин з витратоміром або без нього тощо; 

- центрифуги, сушарки; 

- механізми для підіймання рідини, компресори, які 

використовуються у холодильному  обладнанні; 

- машини, обладнання промислове з електричним 

нагріванням; 

 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 

Те саме - обладнання для промислового приготування або 

виробництва харчових продуктів чи напоїв; 

- машини пральні, побутові або для пралень, включаючи 

машини з віджимним пристроєм, прасувальні машини і 

преси, машини швейні; 

- машини електромеханічні, інструменти ручні з 

умонтованим електричним двигуном;   

- обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для 

промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, 

пресування, автомати торгівельні тощо. 

3.3 Устаткування деревообробне, в т.ч. для 

виробництва меблів. 

3.4 Машини та верстати переносні електричні, ручний 

інструмент із пневматичним, електричним або неелек-

тричним приводом. 

3.5 Обладнання технологічне для харчової та м’ясо-

молочної промисловості в т.ч. обладнання теплове, 

машини та устаткування, автомати та обладнання 

фасувальне-пакувальне, лінії автоматичні та 

напівавтоматичні. 

3.6 Обладнання технологічне для підприємств торгівлі, 

громадського харчування та харчоблоків в т.ч. 

обладнання теплове,  машини для переробки м’яса, 

овочів, тіста на підприємствах громадського харчування, 

обладнання для фасування та пакування овочів та фруктів 

підприємств торгівлі, обладнання холодильне, автомати 

торгівельні. 

3.7 Насоси,  вентилятори, обладнання для 

кондиціювання повітря і вентиляції, які обладнані 

силовим приводом тощо.   

3.8 Устаткування для фермерського і присадибного 

господарства. 

3.9 Устаткування технологічне для легкої 

промисловості. 

3.10 Обладнання з електроприводами гаражними та 

для індустріальних воріт з пристроями управління, 

автоматичні пристрої, механізми для зачинення (дверні, 

віконні) тощо. 

4 Технічний регламент  

радіообладнання і телекомунікаційного 

кінцевого (термінального) обладнання, 

затверджений постановою КМУ від  

24 липня 2009р. № 679      

 

4.1 Технічні засоби телекомунікацій, в т.ч. технічні 

засоби для проводового зв’язку: 

а) кінцеве обладнання абонентського проводового 

доступу, зокрема: 

- обладнання ISDN з абонентською сигналізацією DSS-

1 на основній та первинній швидкості,  та з 

абонентською сигналізацією DSS-2; 

 - апаратура цифрових систем передачі, в т.ч. xDSL, ISDN 

тощо; 

- кінцеве обладнання для надання послуг передачі мовної 

інформації з використанням протоколів мереж передачі 

даних (IP); 

 



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 
Те саме - обладнання волоконно-оптичних ліній зв’язку (комплект 

для встановлення у користувача); 

- термінальні адаптери; 

б) кінцева апаратура та обладнання телефонного та 

факсимільного зв’язку: 

- установчо-виробничі АТС (УВАТС), що встановлю-

ються в приміщенні користувача; 

- абонентські модулі обладнання ущільнення абоне-

нтських ліній; 

- апарати телефонні аналогові та цифрові, телефонні 

концентратори; 

- апарати телефонні системні; 

- модеми передавання даних та установки відео тексту; 

- автовідповідачі телефонні; 

- приставки до телефонних апаратів; 

- автонабірні пристрої абонентської техніки; 

- відеотелефони; 

- таксофони; 

- апарати та апаратура факсимільна; 

- апаратура оперативного, диспетчерського, секретарського і 

гучномовного зв’язку, переговорні пристрої; 

в) кінцева апаратура та обладнання передачі даних, зокрема: 

- кінцеве обладнання для відеоконференцій; 

- кінцеве обладнання відеотексту; 

- кінцеве обладнання голосової пошти; 

- кінцеве обладнання комп’ютерної телефонії тощо; 

- кінцева апаратура телеграфного та фото-телеграфного 

зв’язку, в т.ч. модеми, комутатори тощо. 

г) носії даних, що включають картки ідентифікаційні 

(телефонні, таксофонні, банківські, смарт-карти, 

безконтактні картки тощо). 

 4.2 Засоби радіозв’язку та кабельного телебачення, в т.ч.: 

- апаратура приймально-передавальна, радіостанції (зокрема 

з кутовою модуляцією), в т.ч. з можливістю підключення до 

ТМЗК; 

- телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з 

бездротовою трубкою (радіоподовжувачі), в тому числі 

систем DECT, радіотелефони, радіо модеми,   

безпроводові аудіосистеми та мікрофони (в т.ч. 

професійні мікрофонні системи та допоміжні пристрої 

системи моніторингу, безпроводові гучномовці, 

безпроводові навушники, ДВЧ ЧМ-передавачі наднизької 

потужності для відтворення звуку); 

- системи та засоби телерадіомовлення; 

- приймальні пристрої; 

- модеми кабельні; 

- радіотаксофони; 

- апаратура та пристрої кабельного телебачення, що 

працюють у діапазонах вихідних частот від 5 МГц до 1 ГГц, 

мережі кабельні для телевізійного і звукового мовлення та 

інтерактивних послуг тощо; 

- обладнання широкосмугового радіодоступу; 

- безпроводові мікрофони, безпроводове акустичне 

обладнання;  



 

Назва та реєстраційний номер 

технічного регламенту 

Назва продукції, на яку поширюється сфера 

дії технічного регламенту 

Те саме - неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії (в т.ч. 

для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, 

сигналізації тощо); 

- радіорелейні системи та обладнання, що входить до їх 

складу тощо; 

- ретранслятори, антенні підсилювачі, антени; 

- комбінована апаратура, обладнання, до складу якого 

входять пристрої радіо доступу (в.т.ч. лічильники обліку 

енергоресурсу тощо); 

- індукційні пристрої систем радіозв’язку (в. т.ч. 

автомобільні імобілайзери, пристрої радіочастотної 

ідентифікації тварин, систем сигналізації, персональної 

ідентифікації, контролю доступу тощо). 

4.3 Модулі проводового доступу та/або радіодоступу, які 

входять до складу:  

- банкоматів, платіжних терміналів, електронних кіосків; 

- медичного обладнання; 

- машин та механічних пристроїв спеціального призначення; 

- електропобутового та аналогічного обладнання та в 

комплектувальні вироби; 

 - засобів охоронного, пожежного та охоронно-пожежного 

призначення; 

- систем захисту від несанкціонованого доступу до 

абонентських ліній; 

- обладнання конторського, засобів автоматизації та 

механізації, ПЕОМ тощо, в т.ч. що підключаються до 

телекомунікаційної мережі загального користування, 

локальних мереж з функціями проводового доступу та 

радіодоступу до телекомунікаційних мереж або 

використовує аналогічні з’єднання між собою окремих 

блоків обладнання, які є невід’ємною частиною обладнання 

або розташовані в одному з ними корпусі. 

4.4 Банкомати, платіжні термінали, електронні кіоски 

тощо, в т.ч. що підключаються до телекомунікаційної 

мережі загального користування, локальних мереж або 

використовують радіочастотний ресурс тощо. 

 

 

Примітки 

 

1. В переліку вказані діючі технічні регламенти на час призначення. ОС використовує чинні редакції 

технічних регламентів на момент проведення робіт. 

2. У разі втрати чинності технічного регламенту застосовувати виданий на заміну технічний 

регламент. 


