Прим. № ___
ПРОЕКТ
ЧАСТИНА 3
СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
5A903* **
Примітка:

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Висновок щодо належності/неналежності товарів до частини 3 розділу 5 надає СБУ.
СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І КОМПОНЕНТИ

5A.
5A903
[5.A.3 –
Додаток 1]

Оптико-електронна техніка:

a.

1.

2.
3.

Фотокамери, які відповідають більше ніж одному з наведених критеріїв:
a)

габаритні розміри дорівнюють або менше 30 куб.см (пропоную см3 тут і далі по тексту);

b)

відсутність візиру та/або наявність винесених органів керування;

c)

можливість програмування на роботу у певний час або за зовнішніми факторами;

d)

наявність об'єктива, в якому діюча (апертурна) діафрагма збігається з вхідною зіницею (об'єктив типу "Pinhole");

e)

наявність функції гіростабілізації зображення (за винятком стаціонарних зразків).

Об'єктиви, в яких діюча (апертурна) діафрагма співпадає з вхідною зіницею об’єктива (об’єктиви типу “Pinhole”).
Теле-, відеокамери, які відповідають більше ніж одному з наведених критеріїв:
a)

габаритні розміри дорівнюють або менше 30 куб.см;

b)

наявність об'єктива, в якому діюча (апертурна) діафрагма збігається з вхідною зіницею (об'єктив типу "Pinhole");

c)

чутливість 0,01 лк і вище на об'єкті зйомки або 0,0001 лк і вище на приймальному елементі;

d) наявність функції гіростабілізації зображення (за винятком стаціонарних зразків).
4.

Прилади нічного бачення з можливістю реєстрації зображення за одним з наведених критеріїв:
a)

можливість працювати у темряві (вночі) без застосування інфрачервоного освітлення (підсвічування) об'єкта зйомки;

b)

наявність електронно-оптичного перетворювача (ЕОП) покоління 3 або вище;
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c)

наявність матриці мікроболометра безохолоджуваного типу розміром понад 288 × 384 пікселів;

d)

частота оновлення кадрів понад 30 Гц.

5. Відеоскопи з каналом освітлення, діаметр яких дорівнює або менший 6 мм.
Примітка. Згідно з позицією 5A3903а5 контролю не підлягають відеоскопи, внесені до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення

________________________
*
Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
**
Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до
Держекспортконтролю подається погодження СБУ та СЗРУ.
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5A903
[5.A.3 –
Додаток 1]

b. Радіоелектронні засоби:

1.

2.

3.

4.

Аудіопередавачі, які відповідають більше ніж одному з наведених зазначених критеріїв:
a)

габаритні розміри дорівнюють або менше 50 куб.см;

b)

можливість програмування виробу на роботу у певний час або за зовнішніми факторами;

c)

наявність закриття, маскування інформації, що передається, у тому числі шляхом шифрування або використання спеціальних видів модуляції;

d)

можливість дистанційного керування виробом.

Відеопередавачі, які відповідають більше ніж одному з наведених зазначених критеріїв:
a)

габаритні розміри дорівнюють або менше 100 куб.см;

b)

можливість програмування виробу на роботу у певний час або за зовнішніми факторами;

c)

наявність закриття, маскування інформації, що передається, у тому числі шляхом шифрування або використання спеціальних видів модуляції;

d)

можливість дистанційного керування виробом.

Диктофони, які відповідають більше ніж одному із зазначених критеріїв:
a)

габаритні розміри дорівнюють або менше 20 куб.см;

b)

відсутність візуальної індикації режимів роботи;

c)

можливість програмування на роботу у певний час або за зовнішніми факторами;

d)

наявність закриття, маскування інформації, що накопичується, у тому числі шляхом шифрування, використання ключів або спеціальних видів модуляції.

Технічні засоби зняття інформації з мереж та систем телекомунікацій, обладнані спеціальними пристроями фіксації, збереження чи передачі отриманої інформації, у
тому числі з пристроями дистанційного керування, з одним із наступних критеріїв:
a)

телекомунікаційне обладнання, яке має функцію негласного отримання інформації;

b)

технічні засоби, які здатні негласно приймати, обробляти та зберігати інформацію з телекомунікаційних мереж (радіо, проводових, оптичних чи інших мереж);

c)

апаратно-програмні комплекси моніторингу телекомунікаційних мереж (стільникового, проводового радіозв'язку тощо);
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апаратно-програмні комплекси ідентифікації та пошуку радіовипромінюючих пристроїв.

d)
5.

Технічні засоби визначення місцезнаходження транспортних засобів або інших об'єктів, які відповідають більше ніж одному з наведених критеріїв:
a.

можливість тривалої безперервної роботи від автономного джерела живлення;

b.

оснащення пристроями для швидкого встановлення (кріплення) на транспортному засобі або іншому об’єкті;

c.

наявність радіоканалу для додаткової передачі аудіоінформації;

d.

наявність передавача спеціальних радіосигналів для визначення його місцезнаходження;

e.

відсутність органів управління.

Примітка. Згідно з позицією 5A3903b5 контролю не підлягають засоби визначення місцезнаходження, передбачені конструкцією певного транспортного засобу або іншого об’єкта.

5A903
[5.A.3 –
Додаток 1]

c. Акустична техніка:

1.

2.

5A903
[5.A.3 –
Додаток 1]

Мікрофони (мікрофонні системи) спрямованої дії, які відповідають більше ніж одному з наведених критеріїв:
a)

можливість обробки сигналу за певним алгоритмом (модуляцією);

b)

рівень власного шуму не гірше 5 дБ;

c)

чутливість не гірше 0,3 В/Па;

d)

діаграма спрямованості не більше 35 градусів.

Проводові мікрофони з одним із зазначених критеріїв:
a)

конструктивне виконання передбачає застосування в будівельних конструкціях;

b)

можливість використання дротових ліній, призначених для інших засобів загального призначення.

d. Засоби вимірювання вібрацій:

1.

Пристрої контролю вібраційних коливань з одним із наступних критеріїв:
a)

конструктивне виконання передбачає застосування в будівельних конструкціях;
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b)

можливість перетворення

вібраційних коливань в акустичний сигнал у смузі частот від 300 до 3400 Гц.

c)

чутливість 100 мВ/Па та більше при динамічному діапазоні не гірше 40дБ.

Примітка. Згідно з позицією 5A3903d1 контролю не підлягають вібродатчики, як окремі електронні компоненти.
2. Переносні (мобільні) лазерні системи, (здається зайва кома) вимірювання вібрацій, які відповідають більше ніж одному з критеріїв:

5A903
[5.A.3 –
Додаток 1]

a)

робота у невидимому діапазоні хвиль (менше 400 нм або більше 750 нм)

b)

потужність лазеру дорівнює 5 мВт або більше;

c)

можливість вимірювання, запису або передачі вібраційних коливань у смузі частот від 300 до 3400 Гц.

е. Засоби відмикання замикаючих пристроїв:

1.

2.

Механічні:
a)

універсальні інструменти, відмички, ключі та інше для відкриття приміщень, сховищ, транспортних засобів чи для їх обстеження (під універсальністю мається на
увазі здатність відмикати більше одного замикаючого пристрою);

b)

інструмент для здійснення аварійного відкриття або сервісного обслуговування замикаючих пристроїв.

Електронні, у тому числі типу Linklock з одним із наступних критеріїв:
a)

універсальність електронного засобу, яка полягає у його здатності відмикати (декодувати) більше одного електронного замикаючого пристрою;

b)

призначення електронного засобу здійснювати аварійне відкриття або сервісне обслуговування електронних замикаючих пристроїв (у тому числі типу Linklock).

Переносні рентгенівські системи спрямованої дії, маса яких дорівнює або менша 40 кг;

f.

Примітка. Згідно з позицією 5A3903f контролю не підлягають рентгенівські системи, внесені до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення.
g.

Оповіщувачі охоронної сигналізації, оснащені вбудованою телекамерою та/або мікрофоном;

h.

Технічні засоби, спеціально розроблені (виготовлені) для негласного отримання інформації та їх компоненти (складові), за якими можливо встановити кінцеве
призначення і параметри.

Примітка. Код обладнання, зазначеного у позиції 5A3903h згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) визначається відповідно до кодів частини 3 розділу 5.
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5B903* **
5B903
[5.В.3 –
Додаток 1]

a.

Обладнання, спеціально призначене для:

1)
2)
3)

b.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА

«розроблення» обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне або випробувальне обладнання;
«виробництва» обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне, випробувальне, ремонтне або виробниче
обладнання;
«використання» обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне, експлуатаційне, ремонтне або відновлювальне
обладнання.

Вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки або підтвердження функцій, що підлягають контролю згідно з позицією 5A903.
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________________________
*
Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
**
Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до
Держекспортконтролю подається погодження СБУ та СЗРУ.
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5C903
[5.С.3 –
Додаток 1]

Матеріали
Відсутні
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5D3* **
5D903
[5.D.3 –
Додаток 1]

Програмне забезпечення

«Програмне забезпечення», спецiально призначене або модифiковане для «розроблення», «виробництва» або «використання» обладнання чи “програмного забезпечення”, що
підлягають контролю згідно з цією частиною;
Різні лапки
b. «Програмне забезпечення», спецiально призначене або модифiковане для пiдтримки “технологiй”, що підлягають контролю згідно з позицією 5Е903;
a.

c. Спеціальне «програмне забезпечення», яке має характеристики або може виконувати чи відтворювати функцiї обладнання, що пiдлягає контролю відповідно до позиції
5А903.
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________________________
*
Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
**
Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до
Держекспортконтролю подається погодження СБУ та СЗРУ.
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5E3* **
5E903
[5.E.3 –
Додаток 1]

Технологія

a. “Технологія” відповідно до пункту 3 Загальної примітки з технології для “розроблення”,
“виробництва” або “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, що підлягає контролю згідно з цією частиною.
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________________________
*
Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
**
Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до
Держекспортконтролю подається погодження СБУ та СЗРУ.
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________________________
*
Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за дозволом (висновком) Держекспортконтролю.
**
Товар, для одержання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на експорт (тимчасове вивезення), імпорт (тимчасове ввезення) якого експортерами чи імпортерами разом із заявою до
Держекспортконтролю подається погодження СБУ та СЗРУ.

