ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів негласного отримання інформації
Проект Ліцензійних умов

Зауваження BRDO

7.
Провадження
господарської
діяльності,
пов’язаної
з
розробленням, виготовленням та постачанням СТЗ, здійснюється
ліцензіатом:

Вважаємо, що у абзаці другому пункту 7 проекту відсутній зв'язок
стосовно провадженням господарської діяльності ліцензіата та
положенням щодо здійснення певних дій, пов’язаних з
державною таємницею.

для потреб державних органів, оперативні підрозділи яких
здійснюють оперативнорозшукову діяльність, негласні слідчі
(розшукові) дії (далі  державні замовники), що передбачає
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.(...)”

18. (...) функціональні обов’язки, вимоги до освіти, кваліфікації
кожного фахівця, який допускається до організації та
безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та
постачання СТЗ (...)

Зазначене положення пункту 18 проекту не підтримується.
Ліцензіат повинен самостійно визначити вимоги до освіти,
кваліфікації кожного фахівця, який допускається до організації та
безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та
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постачання СТЗ, без втручання у свою діяльність представників
органу ліцензування.

27. Ліцензіат зобов’язаний:
мати перелік СТЗ, які ним розроблені, виготовлені в період
ліцензованої діяльності, підписаний керівником ліцензіата
(уповноваженою або довіреною особою) за формою, згідно з
додатком 14 Ліцензійних умов (...)

Пропонуємо доповнити пункт 27 проекту положенням відповідно
до якого ліцензіати надавалося право виготовляти без номерних
(безулікових) зразків СТЗ, а також передбачити механізм їх
обліку.
Для суб’єктів оперативно  розшукової діяльності це важливо.

35. Випробування створених в рамках ініціативних НДДКР макетів,
дослідних зразків СТЗ проводяться ліцензіатами із залученням
представників органів ліцензування. Терміни таких випробувань
визначаються у розроблених ліцензіатами програмах та методиках,
які погоджуються з органом ліцензування. (...)

Положення стосовно залучення представників органів
ліцензування до випробування створених в рамках ініціативних
НДДКР макетів, дослідних зразків СТЗ не підтримується.

40. Розроблення нових, модернізація існуючих зразків СТЗ
здійснюється ліцензіатами на замовлення державних (іноземних)
замовників або в ініціативному порядку шляхом виконання НДДКР.

Вважаємо, що орган ліцензування не має відповідних
кваліфікованих спеціалістів для оцінки розробки та її перспектив.

НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих СТЗ на
замовлення державних (іноземних) замовників виконуються згідно з
ТЗ(...) Один примірник погодженого органом ліцензування ТЗ після
його затвердження державним (іноземним) замовником протягом

Вважаємо, що працівники органу ліцензування не є фахівцями в
принципах роботи СТЗ та методиках їх застосування тому їх
залучення до зазначених випробувань є зайвим.

Пропонуємо положення цього пункту замінити нормами щодо
інформування та передачі ліцензіатом до органу ліцензування
технічного опису СТЗ після його виготовлення (після завершення
НДДКР).
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десяти робочих
ліцензування(...)

днів

надсилається

ліцензіатом

до

органу

43. До проведення демонстрації макета, дослідного зразка СТЗ, що
проводяться на території України, залучаються представники органу
ліцензування. (...)

Положення стосовно залучення представників органу
ліцензування до проведення демонстрації макета, дослідного
зразка СТЗ, що проводиться на території України не
підтримується.
Вважаємо, що працівники органу ліцензування можуть бути
залучені до зазначених вище дій лише за згоди ліцензіатів, а не у
обов’язковому порядку, як це пропонується передбачити у
проекті Ліцензійних умов.

