1 Апаратура електрозв’язку
1.1 Апарати телефонні
1.2 Апарати телефонні спеціального призначення
1.3 Апаратура оперативного секретарського і диспетчерського зв'язку для установ і
підприємств
1.4 Модеми передавання даних та установки відеотексту
1.5 Апаратура факсимільного зв'язку
2 Комутатори телефонного та телеграфного зв'язку
2.1 Станції телефонні аналогові та цифрові: станції телефонні автоматичні, офісні,
установчо-виробничі телефонні станції
2.2 Обладнання комутаційне
3 Апаратура радіозв'язку
3.1 Радіорелейні системи передавання та обладнання, що входить до їх складу
3.2 Радіостанції
3.2.1 Радіостанції стаціонарні
3.2.2 Радіостанції возивні
3.2.3 Радіостанції носивні
3.3 Стільниковий радіозв'язок
3.3.1 Базові станції (в т.ч. ретранслятори, репітори)
3.3.2 Термінальне обладнання
3.4 Пучковий радіозв'язок (транкінг)
3.4.1 Базові станції (в т.ч. ретранслятори, репітори)
3.4.2 Термінальне обладнання
3.5 Обладнання пошукового зв'язку
3.5.1 Базові станції (в т.ч. ретранслятори, репітори)
3.5.2 Термінальне обладнання
3.6 Супутникове обладнання
3.6.1 Базові станції наземні
3.6.2 Термінальне обладнання
3.7 Системи та обладнання для абонентського радіодоступу
3.8 Телефонні апарати для проводового зв'язку, поєднані з безпроводовою трубкою
4 Апаратура для трансляції і ретрансляції передач
4.1 Засоби проводового зв'язку та апаратура радіозв'язку прикінцева і проміжна
4.1.1 Апаратура передачі даних загального використання
4.1.2 Апаратура сполучення засобів передачі даних
4.1.3 Апаратура систем передачі з частотним розподілом каналів
4.1.4 Апаратура систем передачі з часовим розподілом каналів
4.2 Системи та засоби ефірного радіомовлення
4.3 Системи та засоби телевізійного мовлення
4.3.1 Передавачі та ретранслятори
4.3.2 Станції радіорелейні телевізійні
4.3.3 Станції супутникового телебачення
4.3.4 Станції кабельного телебачення
5 Антени
6 Лінійно-кабельні споруди та обладнання лінійних трактів для систем зв'язку
6.1. Кабелі волоконно-оптичні
6.2. Волокна оптичні для систем зв'язку

6.3 Кабелі зв'язку
6.4 Кабельна арматура для систем зв'язку
6.5 Кросове та розподілювальне обладнання для систем зв'язку
6.6 Компоненти волоконно-оптичних систем передачі
6.7 Обладнання лінійних трактів для систем зв'язку, волоконно-оптичні системи передачі з
системами управляння, системи передачі (модеми) XDSL
6.8 Апаратура електрозв'язку
7 Пристрої електротехнічні низьковольтні інші:
7.1 Кросове та розподілювальне обладнання для систем зв'язку
7.2 Обладнання лінійних трактів систем зв'язку
8 Джерела живлення обладнання зв’язку
8.1 Реактори електричні та перетворювачі статичні електричні
8.2 Акумулятори електричні та акумуляторні батареї
9. Машини електронно-обчислювальні та інше обладнання для обробки інформації

