
Додаток 28  

до рішення НКРЗІ  

від 12.01. 2012 № 18  

(доповнено згідно з рішенням НКРЗІ  

від 04.10.2016 № 515) 

 

Технічні засоби телекомунікацій для radio access network (RAN)  

системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) 

 

 

 

1. Узагальнені умови застосування базової станції системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) (Wide Area Base 

Stations, Medium Range Base Stations) в смузі радіочастот 2110-2170 МГц / 1920-1980 МГц (UTRA FDD band І): 

№ Найменування параметру Опис Примітка 

1. Служба радіозв’язку РУХОМА Стільниковий радіозв’язок 

2. Радіотехнологія Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS) 

Одноканальна чи багатоканальна приймально-передавальна станція,  

відповідальна за передачу радіосигналів до абонентської станції (РІ 22-1) і 

прийом радіосигналів від цієї станції в одній або декількох зонах 

обслуговування. Базова станція може бути обладнана вбудованою антеною або 

з'єднана з антеною за допомогою кабелів. 

3. Смуга радіочастот 2110-2170 МГц/ 

1920-1980 МГц 

2110-2170 МГц - смуга радіочастот передачі, 

1920-1980 МГц - смуга радіочастот прийому, дуплексне рознесення 190 МГц 

4. Сітка (центральних) частот 5 МГц  З можливістю відстроювання від цієї величини з кроком 200 кГц в залежності 

від застосування* 

5. Тип модуляції/клас 

випромінювання 

5M00G7W (5M00G7D) 

5M00D7W (5M00D7D) 

Види модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM (передача інформації в режимі 

пакетування даних HSDPA/HSUPA/HSPA) 

6. Метод радіодоступу DS-CDMA (WCDMA) - 

7. Максимальна потужність 

передавача  

47 дБм/на канал ЕІВП ≤ 30 дБВт/5 МГц 

8. Вимоги щодо 

завадозахищеності та 

забезпечення ЕМС 

Вхідний фільтр базової станції 

цифрового стільникового 

радіозв’язку IМТ-2000 

(UMTS/FDD) у смузі 

радіочастот 1980-2000 МГц 

повинен забезпечувати 

мінімізацію інтермодуляційних 

завад та завад блокування 

Радіоелектронні засоби радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ", які 

працюють у смузі радіочастот 1980-2000 МГц, не повинні створювати завад, 

що виникають за рахунок позасмугових та побічних випромінювань, 

радіоелектронним засобам радіотехнології "Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)", а також вимагати захисту від них 

РІ 22-2-1                                                               Дата прийняття: 04.10.2016 

 



 

9. Порядок використання На підставі ліцензії на 

користування радіочастотним 

ресурсом  та дозволу на 

експлуатацію 

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з 

конкретними географічними координатами з визначенням умов 

електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ, відповідно до Переліку 

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію 

яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або 

випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 

№ 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 

201/26646 

10. Основні загальні вимоги до 

РЕЗ (національні стандарти 

або європейські 

гармонізовані чи міжнародні 

стандарти) 

ДСТУ ETSI EN 

301 908-3
1
 

Вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-

2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинен забезпечувати 

мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування.  

Рекомендоване загасання у приймальному тракті базової станції системи 

цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) прийнятого сигналу 

у смузі радіочастот 1980,75-2000 МГц від базової станції радіотехнології 

"Широкосмуговий радіодоступ" з шириною спектру 5 МГц повинно складати 

не менш ніж 40 дБ. 

11. Додаткові вимоги щодо умов 

застосування 

- - 

12. Вимоги щодо антени - - 

13. Посилання EN 301 908-1/
2
  

/ ECC/DEC/(06)01
3
/ 

ETSI TS 125 104
4
, ETSI TS 125 

141
5
, ETSI TR 125 951

6
, 

рекомендації ITU-R М.687-2
7
, 

М.817
8
, М.1034-1

9
, М.1035

10
, 

M.1036-5
11

, M.1457-12
12

  

Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання 

                                                 
1
 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2012 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання систем стільникового радіозв'язку UMTS. Частина 3. Обладнання радіотехнології CDMA з 

прямим розширенням спектра та частотним дуплексом базове. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2007, IDT). З 01.01.2017 - ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. 

Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2015, IDT) 
2
 ETSI EN 301 908-1 V11.0.1 (2016-01) On Approval IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and 

common requirements 
3
 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonise d utilisation of spectrum  for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz   

4
 ETSI TS 125 104 V13.2.0 (2016-04) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 13.2.0 Release 13) 

5
 ETSI TS 125 141 V13.2.0 (2016-04)  Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 13.2.0 Release 13) 

6
 ETSI TR 125 951 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951 version 13.0.0 Release 13) 

7
 ITU-R M.687-2 INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) 

8
 ITU-R М.817 International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Network architectures   

9
 ITU-R М.1034-1 Requirements for the radio interface(s) for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 

10
 ITU-R М.1035 Framework for the radio interface(s) and radio sub-system functionality for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 



 
 

*
довідково  

Формула утворення центральних частот каналів згідно з п. 5.4.3. ETSI TS 125 104
3
: 

 

Для лінії вниз: для розташування смуг радіочастот  

 

Для лінії вгору:                                                  для розташування смуг радіочастот  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
11

 ITU-R M.1036-5 Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте 

радиосвязи (РР) 
12

 ITU-R M.1457-12 Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 
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2. Узагальнені умови застосування базової станції (micro cell) системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) 

(Local Area Base Stations)  в смузі радіочастот 2110-2170 МГц / 1920-1980 МГц (UTRA FDD band І): 

№ Найменування параметру Опис Примітка 

1. Служба радіозв’язку РУХОМА Стільниковий радіозв’язок 

2. Радіотехнологія Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS) 

Одноканальна чи багатоканальна приймально-передавальна станція,  

відповідальна за передачу радіосигналів до абонентської станції (РІ 22-1) і 

прийом радіосигналів від цієї станції в одній або декількох зонах 

обслуговування. Базова станція може бути обладнана вбудованою антеною або 

з'єднана з антеною за допомогою кабелів. 

3. Смуга радіочастот 2110-2170 МГц/ 

1920-1980 МГц 

2110-2170 МГц - смуга радіочастот передачі, 

1920-1980 МГц - смуга радіочастот прийому, дуплексне рознесення 190 МГц 

4. Сітка (центральних) частот 5 МГц  З можливістю відстроювання від цієї величини з кроком 200 кГц в залежності від 

застосування* 

5. Тип модуляції/клас 

випромінювання 

5M00G7W (5M00G7D) 

5M00D7W (5M00D7D) 

Види модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM (передача інформації в режимі 

пакетування даних HSDPA/HSUPA/HSPA) 

6. Метод радіодоступу DS-CDMA (WCDMA) - 

7. Максимальна потужність 

передавача  

24 дБм - 

8. Вимоги щодо 

завадозахищеності та 

забезпечення ЕМС 

Вхідний фільтр базової 

станції цифрового 

стільникового радіозв’язку 

IМТ-2000 (UMTS/FDD) у 

смузі радіочастот 1980-2000 

МГц повинен забезпечувати 

мінімізацію 

інтермодуляційних завад та 

завад блокування 

Радіоелектронні засоби радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ", які 

працюють у смузі радіочастот 1980-2000 МГц, не повинні створювати завад, що 

виникають за рахунок позасмугових та побічних випромінювань, 

радіоелектронним засобам радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок 

IMT-2000 (UMTS)", а також вимагати захисту від них 

9. Порядок використання На підставі ліцензії на 

користування 

радіочастотним ресурсом  та 

дозволу на експлуатацію 

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з 

конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної 

сумісності з іншими РЕЗ, відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на 

експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, 

затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 

РІ 22-2-2                                                               Дата прийняття: 04.10.2016 

 



 

10. Основні загальні вимоги до 

РЕЗ (національні стандарти 

або європейські 

гармонізовані чи міжнародні 

стандарти) 

ДСТУ ETSI EN 

301 908-3
1
 

Вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 

(UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинен забезпечувати 

мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування.  

Рекомендоване загасання у приймальному тракті базової станції (micro cell) 

системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) прийнятого 

сигналу у смузі радіочастот 1980,75-2000 МГц від базової станції радіотехнології 

"Широкосмуговий радіодоступ" з шириною спектру 5 МГц повинно складати не 

менш ніж 40 дБ, а у разі, якщо експлуатація (застосування) базової станції (micro 

cell) передбачається всередині приміщень, вхідний фільтр повинен забезпечувати 

загасання прийнятого сигналу у смузі радіочастот 1980,75-2000 МГц не менше 

ніж (14,6+Ga) дБ, де Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного 

випромінювача 

11. Додаткові вимоги щодо умов 

застосування 

- Розташування базових станцій широкосмугового радіодоступу та стільникового 

радіозв'язку на відстані більше 200 м. 

12. Вимоги щодо антени до 11 дБі У разі якщо експлуатація (застосування) передбачається всередині приміщень – 

інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) 

13. Посилання EN 301 908-1/
2
  

/ ECC/DEC/(06)01
3
/ 

ETSI TS 125 104
4
, ETSI TS 125 

141
5
, ETSI TR 125 951

6
, 

рекомендації ITU-R М.687-2
7
, 

М.817
8
, М.1034-1

9
, М.1035

10
, 

M.1036-5
11

, M.1457-12
12

 

Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання 

 

                                                 
1
 ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2012 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Обладнання систем стільникового радіозв'язку UMTS. Частина 3. Обладнання радіотехнології CDMA з 

прямим розширенням спектра та частотним дуплексом базове. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2007, IDT). З 01.01.2017 - ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. 

Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2015, IDT) 
2
 ETSI EN 301 908-1 V11.0.1 (2016-01)On Approval IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and 

common requirements 
3
 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of spectrum  for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz   

4
 ETSI TS 125 104 V13.2.0 (2016-04) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 13.2.0 Release 13) 

5
 ETSI TS 125 141 V13.2.0 (2016-04)  Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 13.2.0 Release 13) 

6
 ETSI TR 125 951 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951 version 13.0.0 Release 13) 

7
 ITU-R M.687-2 INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) 

8
 ITU-R М.817 International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Network architectures   

9
 ITU-R М.1034-1 Requirements for the radio interface(s) for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 

10
 ITU-R М.1035 Framework for the radio interface(s) and radio sub-system functionality for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 

11
 ITU-R M.1036-5 Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте 

радиосвязи (РР) 
12

 ITU-R M.1457-12 Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 



 
*
довідково  

Формула утворення центральних частот каналів згідно з п. 5.4.3. ETSI TS 125 104
3
: 

 

Для лінії вниз: для розташування смуг радіочастот  

 

Для лінії вгору:                                                  для розташування смуг радіочастот  
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3. Узагальнені умови застосування базової станції архітектури Home Node B (femtocell base station) системи цифрового стільникового 

радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) в смузі радіочастот 2110-2170 МГц / 1920-1980 МГц  (UTRA FDD band І): 

№ Найменування параметру Опис Примітка 

1. Служба радіозв’язку РУХОМА Стільниковий радіозв’язок 

2. Радіотехнологія Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS) 

Базова станція архітектури Home Node B (HNB) - станція з низькою потужністю 

передавача, яку, як правило, абоненти встановлюють у себе вдома, в невеликих 

офісах або на підприємствах, для забезпечення доступу до закритої або 

відкритої групи споживачів в залежності від конфігурації NHB, яка 

визначається абонентом та/або оператором стільникового зв’язку. Станція HNB, 

як правило, підключається до мережі через широкосмугове з'єднання. 

3. Смуга радіочастот 2110-2170 МГц/ 

1920-1980 МГц 

2110-2170 МГц - смуга радіочастот передачі, 

1920-1980 МГц - смуга радіочастот прийому, дуплексне рознесення 190 МГц 

4. Сітка (центральних) частот 5 МГц  З можливістю відстроювання від цієї величини з кроком 200 кГц в залежності 

від застосування* 

5. Тип модуляції/клас 

випромінювання 

5M00G7W (5M00G7D) 

5M00D7W (5M00D7D) 

Види модуляції: QPSK, 16QAM, 64QAM (передача інформації в режимі 

пакетування даних HSDPA/HSUPA/HSPA) 

6. Метод радіодоступу DS-CDMA (WCDMA) - 

7. Максимальна потужність 

передавача  

20 дБм 17 дБм при використанні смарт-антенного модуля (MIMO) 

8. Вимоги щодо 

завадозахищеності та 

забезпечення ЕМС 

Вхідний фільтр базової 

станції цифрового 

стільникового радіозв’язку 

IМТ-2000 (UMTS/FDD) у 

смузі радіочастот 1980-2000 

МГц повинен забезпечувати 

мінімізацію 

інтермодуляційних завад та 

завад блокування 

Радіоелектронні засоби радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ", які 

працюють у смузі радіочастот 1980-2000 МГц, не повинні створювати завад, що 

виникають за рахунок позасмугових та побічних випромінювань, 

радіоелектронним засобам радіотехнології "Цифровий стільниковий 

радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)", а також вимагати захисту від них 

9. Порядок використання На підставі ліцензії на 

користування 

радіочастотним ресурсом. 

Застосування HNB 

виключно всередині 

приміщень в радіомережі 

Відповідно до пункту 3 розділу 1 Норм, що регулюють використання деяких 

типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та 

восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на 

бездозвільній та безоплатній основі) додатку до Переліку радіоелектронних 

засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл 

на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, 

РІ 22-2-3                                                               Дата прийняття: 04.10.2016 

 



 

оператора, що має 

відповідну ліцензію на 

користування 

радіочастотним ресурсом 

України, експлуатація HNB 

на бездозвільній основі 

затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 

10. Основні загальні вимоги до 

РЕЗ (національні стандарти 

або європейські 

гармонізовані чи міжнародні 

стандарти) 

ETSI TR 125 967
1
 Вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 

(UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинен забезпечувати 

мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування.  

Рекомендоване загасання у приймальному тракті базової станції HNB системи 

цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) прийнятого сигналу у 

смузі радіочастот 1980,75-2000 МГц від базової станції радіотехнології 

"Широкосмуговий радіодоступ" з шириною спектру 5 МГц повинно складати не 

менш ніж 14,6 дБ. 

11. Додаткові вимоги щодо умов 

застосування 

- - 

12. Вимоги щодо антени - Тільки інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) 

13. Посилання EN 301 908-1
2
, ETSI TS 122 

220
3
,  ETSI TS 125 467

4
,  

ETSI TS 125 367
5
/  

/ ECC/DEC/(06)01
6
/ 

ETSI TS 125 104
7
, ETSI TS 

125 141
8
, рекомендації ITU-R 

М.687-2
9
, М.817

10
, М.1034-

Ефективне використання спектру / / ECC Рішення / Інші посилання 

                                                 
1
 ETSI TR 125 967 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Home Node B (HNB) Radio Frequency (RF) requirements (FDD) (3GPP TR 25.967 version 13.0.0 Release 

13)) 
2
 ETSI EN 301 908-1 V11.0.1 (2016-01) On Approval IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and 

common requirements 
3
 ETSI TS 122 220 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 

13.0.0 Release 13) 
4
 ETSI TS 125 467 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB); Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 13.0.0 Release 13) 

5
 ETSI TS 125 367 V13.0.0 (2016-01) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 

13.0.0 Release 13) 
6
 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of spectrum  for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz   

7
 ETSI TS 125 104 V13.2.0 (2016-04) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 13.2.0 Release 13) 

8
 ETSI TS 125 141 V13.2.0 (2016-04)  Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 13.2.0 Release 13) 

9
 ITU-R M.687-2 INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2000 (IMT-2000) 

10
 ITU-R М.817 International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Network architectures   



 

1
11

, М.1035
12

, M.1036-5
13

, 

M.1457-12
14

 
 

*
довідково  

Формула утворення центральних частот каналів згідно з п. 5.4.3. ETSI TS 125 104
3
: 

 

Для лінії вниз: для розташування смуг радіочастот  

 

Для лінії вгору:                                                  для розташування смуг радіочастот  

 

 
 

                                                 
11

 ITU-R М.1034-1 Requirements for the radio interface(s) for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 
12

 ITU-R М.1035 Framework for the radio interface(s) and radio sub-system functionality for International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 
13

 ITU-R M.1036-5 Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IМТ) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте 

радиосвязи (РР) 
14

 ITU-R M.1457-12 Detailed specifications of the terrestrial radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) 
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4. Узагальнені умови застосування повторювача (repeater) системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) в смузі 

радіочастот 2110-2170 МГц / 1920-1980 МГц (UTRA FDD band І): 

№ Найменування параметру Опис Примітка 

1. Служба радіозв’язку РУХОМА Стільниковий радіозв’язок 

2. Радіотехнологія Цифровий стільниковий 

радіозв’язок IMT-2000 

(UMTS) 

Повторювач (repeater) - пристрій, який приймає, підсилює і передає випромінюється 

як в напрямку лінії вниз (від базової станції (РІ 22-2-1 до абонентської станції (РІ 22-

1)), так і в напрямку лінії вгору (від мобільного пристрою до базової станції), для 

збільшення зони обслуговування системи цифрового стільникового радіозв’язку 

IMT-2000 (UMTS) 

3. Смуга радіочастот 2110-2170 МГц 

1920-1980 МГц 

- 

4. Сітка (центральних) частот 5 МГц  З можливістю відстроювання від цієї величини з кроком 200 кГц в залежності від 

застосування* 

5. Тип модуляції/клас 

випромінювання 

5M00G7W (5M00G7D) 

5M00D7W (5M00D7D) 

- 

6. Метод радіодоступу DS-CDMA (WCDMA) - 

7. Максимальна потужність 

передавача  

43 дБм - 

8. Вимоги щодо 

завадозахищеності та 

забезпечення ЕМС 

Вхідний фільтр 

повторювача цифрового 

стільникового радіозв’язку 

IМТ-2000 (UMTS/FDD) у 

смузі радіочастот 1980-

2000 МГц повинен 

забезпечувати мінімізацію 

інтермодуляційних завад 

та завад блокування 

Радіоелектронні засоби радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ", які 

працюють у смузі радіочастот 1980-2000 МГц, не повинні створювати завад, що 

виникають за рахунок позасмугових та побічних випромінювань, радіоелектронним 

засобам радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)", а 

також вимагати захисту від них 

9. Порядок використання На підставі ліцензії на 

користування 

радіочастотним ресурсом  

та дозволу на експлуатацію 

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з 

конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної 

сумісності з іншими РЕЗ, відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на 

експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, 

затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646 

РІ 22-2-4                                                               Дата прийняття: 04.10.2016 

 



 

10. Основні загальні вимоги до 

РЕЗ (національні стандарти 

або європейські 

гармонізовані чи міжнародні 

стандарти) 

ETSI EN 301 908-11
1
 Вхідні фільтри повторювачів системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-

2000 (UMTS)  (лінія вниз) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати 

мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування.  

Рекомендована загасання у приймальному тракті повторювачів системи цифрового 

стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS) прийнятого сигналу у смузі 

радіочастот 1980,75-2000 МГц від базової станції радіотехнології "Широкосмуговий 

радіодоступ" з шириною спектру 5 МГц повинно складати не менш ніж 40 дБ, а у 

разі, якщо експлуатація (застосування) повторювача передбачається всередині 

приміщень - вхідний фільтр повинен забезпечувати загасання прийнятого сигналу у 

смузі радіочастот 1980,75-2000 МГц не менше ніж (14,6+Ga) дБ, де Ga - коефіцієнт 

підсилення антени відносно ізотропного випромінювача. 

11. Додаткові вимоги щодо умов 

застосування 

- - 

12. Вимоги щодо антени - - 

13. Посилання EN 301 908-1/
2
  

/ ECC/DEC/(06)01
3
/ 

ETSI TS 125 143
4
, 

рекомендації ITU-R М.687-

2
5
, М.817

6
, М.1034-1

7
, 

М.1035
8
, M.1036-5

9
, 

M.1457-12
10
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