
Додаток 

 до рішення НКРЗІ 

від 24.09.2019 № 436 
 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

  

РІШЕННЯ 
 

__.__.2019                                          м. Київ                                                  №  

 

Про внесення змін до Переліку 

радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв, 

на експлуатацію яких потрібен 

дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного засобу або 

випромінювального пристрою 

 

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 

Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням Плану 

використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на 

експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, 

затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23 грудня 2014 року          
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№ 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року 

за № 201/26646, що додаються. 

2. Департаменту ліцензування подати в установленому 

законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Голова      Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 



1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації  

_____________ 2019 року  № ____ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою 

1. У таблиці розділу ІІ: 

1) позицію 7 викласти в такій редакції: 

« 

 7 

 

Безпосередній 

ультракороткохвильовий 

радіозв'язок 

НД НД ДБ-4 або ДБ-

5 

ДБ-4 або ЗД-7 ДБ-5 або 

ЗД-7 

 

 

»;  

2) позицію 8 виключити: 

3) позиції 33 та 46 викласти в такій редакції: 
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« 

33 Супутниковий 

радіозв'язок з 

використанням земних 

станцій на мобільних 

платформах  

Центральна 

земна 

станція 

(HUB) 

згідно з ДВ-

1 

Центральна 

земна станція 

(HUB) згідно 

з ДВ-1 

Космічна 

станція 

згідно з ДР-9, 

земна 

станція-ДВ-1 

ДБ-4 ДБ-5 

РЕЗ 

суднової 

станції 

згідно з 

ДБ-6 

Особливості 

застосування РЕЗ на 

борту повітряного 

судна визначені 

Планом 

46 Радіомікрофони для 

виділених Планом смуг 

радіочастот у діапазоні: 

      

- 30,01-47 МГц  НД НД ЗД-7 або ДБ-

5 
ЗД-7 або ДБ-4 ЗД-7 або 

ДБ-5 
 

- 87,5-108 МГц,  

863-865 МГц 

НД НД ЗД-7 ЗД-7 ЗД-7 використання радіо-

обладнання, що 

працює у смузі 

радіочастот 863-865 

МГц у трикіло-

метровій зоні 

навколо аеродромів 

(аеропортів) 

заборонено. 

Інформація про 

конкретні типи 

радіообладнання не 

потребує реєстрації 

в НКРЗІ
1
 

- 174-216 МГц,  

470-786 МГц,   

786-789 МГц,  

823-826 МГц, 

826-832 МГц 

НД НД ДБ-5 ДБ-5 ДБ-5 використання радіо-

обладнання, здійс-

нюється за умови 

нестворення завад 

іншим РЕЗ, що 

працюють у таких 

смугах радіочастот 

»; 

4) позицію 34 виключити; 

5) доповнити таблицю новою позицією 59 такого змісту: 

« 

59 Спеціалізовані пристрої 

технологічних 

користувачів 

НД НД НД ЗД-7 ЗД-7  

 

»;  

2. У Нормах, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх 

експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України 

«Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), 

наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та 

випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на 

експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою: 
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1) Розділ 6 «Пристрої радіовизначення»: 

 доповнити новою позицією 12 такого змісту: 

« 

12 Пристрій 

радіовизна-

чення 

сигналізації 

Радіовизначення 

місцезнаходження 

об'єктів / 

ETSI EN 300 220 

868,6-868,7 

МГц 

  ЕВП до 

10 мВт 

робочий цикл до 1 % часу. 

Сітка радіочастот з кроком 

25 кГц, уся смуга частот 

може також 

використовуватися як 

єдиний канал для 

високошвидкісної передачі 

даних 

 інформація 

про 

конкретні 

типи 

радіообладна

ння не 

потребує 

реєстрації в 

НКРЗІ1 

»;  

2) Розділ 7 «Спеціалізовані пристрої телематики транспортних систем» 

доповнити новими позиціями 12-16 такого змісту:  

« 

12 Точка 

безпроводового 

доступу RLAN 

(мобільний 

маршрутизатор Wi-

Fi), яке 

встановлене та/або 

призначено для 

використання у 

складі конструкції 

колісних 

транспортних 

засобів або 

залізничному та 

трамвайному 

рухомому складі 

(діапазон 2,4 ГГц)) 

Широко-

смугови

й радіо-

доступ / 

ETSI EN 

300 328 

 

2400-2483,5 

МГц 

 ненаправ-

лена 

інтегрована/ 

конструк-

тивна антена 

з коефіцієн-

том 

підсилення 

до 6 дБі 

ЕІВП до 100 мВт 

та максимальна 

середня 

спектральна 

щільність ЕІВП 

10 мВт у будь-

якій смузі 

шириною 1 МГц.  

У разі 

використання 

смарт-антенного 

модуля сумарна 

ЕІВП не має 

перевищувати 

дозволеного 

значення 

застосування 

технологій, 

здатних 

забезпечити 

ефективне 

використання 

радіочастотног

о ресурсу 

яке 

встановлене 

та/або 

призначене 

для 

використання 

у складі 

конструкції 

колісних 

транспортних 

засобів або 

залізничному 

та 

трамвайному 

рухомому 

складі 

 

13 Точка 

безпроводового 

доступу RLAN 

(мобільний 

маршрутизатор Wi-

Fi), яке 

встановлене та/або 

призначено для 

використання у 

складі конструкції 

легкових 

автомобілів 

(діапазон 5,2 ГГц 

та 5,3 ГГц) 

Широко-

смугови

й радіо-

доступ / 

ETSI EN 

301 893 

 

5150-5250 

МГц 

 

 ненаправ-

лена 

інтегрована/ 

конструк-

тивна антена 

з коефіцієн-

том 

підсилення 

до 6 дБі 

ЕІВП до 25 мВт.  

У разі 

використання 

смарт-антенного 

модуля сумарна 

ЕІВП не має 

перевищувати 

дозволеного 

значення 

застосування 

технологій, 

здатних 

забезпечити 

ефективне 

використання 

радіочастотног

о ресурсу 

яке 

встановлене 

та/або 

призначене 

для 

використання 

у складі у 

складі 

легкових 

автомобілів 

 

14 Точка 

безпроводового 

доступу RLAN 

(мобільний 

маршрутизатор Wi-

Fi), яке 

встановлене та/або 

призначено для 

використання у 

складі конструкції 

транспорту 

загального 

користування 

(автомобільний, у 

тому числі міський 

Широко-

смугови

й радіо-

доступ / 

ETSI EN 

301 893 

 

5150-5250 

МГц 

 ненаправ-

лена 

інтегрована/ 

конструк-

тивна антена 

з коефіцієн-

том 

підсилення 

до 6 дБі 

ЕІВП до 40 мВт.  

У разі 

використання 

смарт-антенного 

модуля сумарна 

ЕІВП не має 

перевищувати 

дозволеного 

значення 

застосування 

технологій, 

здатних 

забезпечити 

ефективне 

використання 

радіочастотног

о ресурсу 

яке 

встановлене 

та/або 

призначене 

для 

використання 

у складі у 

складі 

конструкції 

транспорту 

загального 

користування 

(автомобільни

й, у тому 

числі міський 
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електротранспорт) 

(діапазон 5,2 ГГц 

та 5,3 ГГц) 

електротрансп

орт) 

15 Точка 

безпроводового 

доступу RLAN 

(мобільний 

маршрутизатор Wi-

Fi), яке 

встановлене та/або 

призначено для 

використання у 

складі конструкції  

залізничному та 

трамвайному 

рухомому складі, у 

числі, 

метрополітен) 

(діапазон 5,2 ГГц 

та 5,3 ГГц) 

Широко-

смугови

й радіо-

доступ / 

ETSI EN 

301 893 

 

5150-5250 

МГц 

 

 ненаправ-

лена 

інтегрована/ 

конструк-

тивна антена 

з коефіцієн-

том 

підсилення 

до 6 дБі 

ЕІВП до 100 

мВт.  

У разі 

використання 

смарт-антенного 

модуля сумарна 

ЕІВП не має 

перевищувати 

дозволеного 

значення 

застосування 

технологій, 

здатних 

забезпечити 

ефективне 

використання 

радіочастотног

о ресурсу 

яке 

встановлене 

та/або 

призначене 

для 

використання 

у складі 

конструкції  

залізничному 

та 

трамвайному 

рухомому 

складі 

 

16 Точка 

безпроводового 

доступу RLAN 

(мобільний 

маршрутизатор Wi-

Fi), яке 

встановлене та/або 

призначено для 

використання у 

складі конструкції 

колісних 

транспортних 

засобів або 

залізничному та 

трамвайному 

рухомому складі 

(діапазон 5,8 ГГц) 

Телемет-

рія та 

радіо-

дистан-

ційне 

керуван-

ня / 

ETSI EN 

300 440 

5725-5875 

МГц 

 ненаправ-

лена 

інтегрована/ 

конструк-

тивна антена 

з коефіцієн-

том 

підсилення 

до 6 дБі 

ЕІВП до 25 мВт. 

У разі 

використання 

смарт-антенного 

модуля сумарна 

ЕІВП не має 

перевищувати 

дозволеного 

значення 

застосування 

технологій, 

здатних 

забезпечити 

ефективне 

використання 

радіочастотног

о ресурсу 

яке 

встановлене 

та/або 

призначене 

для 

використання 

у складі у 

складі 

конструкції 

колісних 

транспортних 

засобів або 

залізничному 

та 

трамвайному 

рухомому 

складі 

 

»;  

3)  У розділі 10 «Промислові, наукові, медичні та побутові 

випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби»:  

позицію 3 викласти в такій редакції: 

« 

3 Портативна 

(носима) 

радіостанція 

PMR446 для 

персонально

го 

радіотелефо

нного 

зв’язку в 

діапазоні 

446 МГц 

Безпосеред-

ній  

ультракорот-

кохвильовий 

радіозв’язок / 

ETSI EN 303 

405 

446,0-446,2 МГц 

(центральні 

частоти 

радіоканалів:  

446,00625 МГц; 

446,01875 МГц; 

446,03125 МГц; 

446,04375 МГц;  

446,05625 МГц; 

446,06875 МГц;  

446,08125 МГц; 

446,09375 МГц; 

446,103125 МГц; 

446,109375 МГц; 

446,115625 МГц; 

446,121875 МГц; 

446,128125 МГц; 

446,134375 МГц; 

446,140625 МГц; 

446,146875 МГц; 

446,153125 МГц; 

446,159375 МГц; 

446,165625 МГц; 

0,5 Вт ненаправлена 

інтегрована 

антена 

 максималь

ний час 

роботи 

передавача-

180 секунд 

після 

початку 

передачі  

Push-To-

Talk (PTT) 

носимі (портативні) 

радіостанції для 

персонального 

радіозв’язку в режимі 

безпосереднього зв’язку 

для особистих, 

родинних чи побутових 

потреб;  

інших, не пов’язаних із 

здійсненням 

підприємницької 

діяльності (без 

застосування 

повторювачів або 

шлюзів, організації 

інфраструктури) 
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446,171875 МГц; 

446,178125 МГц; 

446,184375 МГц; 

446,190625 МГц; 

446,196875 МГц) 

»;  

позицію 4 виключити; 

позиції 20, 22, 23 викласти в такій редакції: 

« 

20 Радіооблад-

нання для 

передавання 

звуку 

Радіомікро-

фони /  

ETSI EN 301 

357 

87,5-108 МГц 50 нВт ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктив-

на антена 

ЕВП 50 

нВт 

тільки для 

безпроводових 

аудіо- та 

мультимедій-

них надмало-

потужних 

передавачів з 

аналоговою 

частотною 

модуляцією 

(FM). Сітка 

радіочастот з 

кроком 200 

кГц і необхідна 

ширина смуги 

випромінюван

ня не має пере-

вищувати 200 

кГц 

 інформація 

про 

конкретні 

типи 

радіооб-

ладнання 

не 

потребує 

реєстрації 

в НКРЗІ1 

22 Радіооблад-

нання для 

передавання 

звуку 

Радіомікро-

фони /  

ETSI EN 300 

422 

30,01-33 МГц,  

33,2 МГц,  

33,35 МГц, 33,45 

МГц, 33,55-33,6 

МГц, 33,725-33,75 

МГц, 33,85-33,9 

МГц, 34,15-34,2 

МГц, 34,25 МГц, 

34,3 МГц, 34,375-

34,4 МГц, 34,5 

МГц, 35,225 МГц, 

35,5 МГц, 35,65 

МГц, 35,775-

35,825 МГц,   

35,95-35,975 МГц, 

36,025 МГц, 

36,075 МГц, 

36,125 МГц, 

36,175 МГц, 

36,225 МГц, 

36,275 МГц, 

36,325-36,375 

МГц, 36,425-

36,475 МГц, 

36,525 МГц, 

36,575 МГц, 

36,625 МГц, 

36,675 МГц, 

36,725 МГц, 

36,775 МГц, 

36,825 МГц, 

36,875-36,925 

МГц, 36,975-

37,025 МГц, 

37,075 МГц, 

37,125-37,175 

МГц, 37,225 МГц, 

37,275 МГц, 

10 мВт ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктив-

на антена 

ЕВП 10 

мВт 

встановлення 

та застосуван-

ня тільки все-

редині примі-

щень 
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37,325-37,425 

МГц, 37,475 МГц, 

37,525-37,675 

МГц, 37,725-

37,775 МГц, 

37,825 МГц, 

37,875-37,95 МГц, 

38,025 МГц, 

38,075 МГц, 

38,125-38,175 

МГц, 38,225-

38,275 МГц, 

38,325-38,375 

МГц, 38,425 МГц, 

38,475 МГц, 

38,525 МГц, 

38,575 МГц, 

38,625 МГц, 

38,675-38,725 

МГц, 38,775-

38,825 МГц, 

39,225 МГц, 39,4 

МГц, 39,6 МГц, 

39,75 МГц, 39,85 

МГц, 39,925 МГц, 

39,975 МГц, 

40,025-40,075 

МГц, 40,15 МГц, 

40,25-40,425 МГц, 

40,65 МГц, 40,825 

МГц, 41,125-41,15 

МГц, 41,225 МГц, 

41,275-41,4 МГц, 

41,5 МГц, 41,6-

41,8 МГц, 41,9 

МГц, 41,95 МГц, 

42,1-42,125 МГц, 

42,25 МГц, 42,3 

МГц, 42,35-42,375 

МГц, 42,425-

42,475 МГц, 

42,525-42,75 МГц, 

42,825-42,85 МГц, 

42,925-43 МГц, 

43,15-43,35 МГц, 

43,4 МГц, 43,45-

43,75 МГц, 43,8-

43,875 МГц, 43,95-

44 МГц, 44,05-

44,075 МГц, 

44,125-44,175 

МГц, 44,25-44,275 

МГц, 44,325 МГц, 

44,4-44,425 МГц, 

44,475-44,5 МГц, 

44,55-44,575 МГц, 

44,625-44,7 МГц, 

44,75 МГц, 44,85 

МГц, 44,975 МГц, 

45,2 МГц, 45,25 

МГц, 45,45-45,5 

МГц, 45,575 МГц, 

45,65 МГц, 45,75 

МГц, 45,8 МГц, 

45,95-45,975 МГц, 

46,125 МГц, 

46,175 МГц, 

46,225 МГц, 

46,425-46,45 МГц, 

46,55-46,6 МГц, 

46,65-46,7 МГц, 
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46,775-46,875 

МГц, 46,925-

46,975 МГц 

23 Дистанцій-

не 

радіокеру-

вання 

Радіокерування 

моделями /  

ETSI EN 

300 220 

26990-27000 кГц; 

27040-27050 кГц; 

27090-27100  кГц; 

27140-27150 кГц; 

27190-27200 кГц 

(центральні 

частоти 

радіоканалів:  

A: 26995 кГц;  

B: 27045 кГц; 

C: 27095 кГц; 

D: 27145 кГц;  

E: 27195 кГц 

100 

мВт 

ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктив-

на антена 

ЕВП 

100 мВт 

робочий цикл 

до 0,1 % часу. 

Обладнання 

радіокерування 

моделями 

може 

працювати без 

обмежень 

робочого 

циклу 

 інформація 

про 

конкретні 

типи 

радіооб-

ладнання 

не 

потребує 

реєстрації 

в НКРЗІ1 

»;  

4) Доповнити новими розділами 12 «Технічні засоби телекомунікацій на 

борту повітряного або морського суден» та 13 «Спеціалізовані пристрої 

технологічних користувачів» згідно з додатком. 

 

Директор  

Департаменту ліцензування                                               Ірина ЧЕРНЯВСЬКА
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Додаток  

до Змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою 

(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від ___.___.2019 № ___) 

 

Розділ 12. Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден 
1 Земна станція на 

борту повітряного 

судна (Aircraft Earth 

Stations) 

Супутниковий 

радіозв'язок з 

використанням 

земних станцій на 

мобільних 

платформах/ 

AES, ETSI EN 302 

186 

14-14,5 ГГц 

(напрямок Земля-

космос)/ 

10,7-11,7 ГГц 

(напрямок космос-

Земля), 

12,5-12,75 ГГц  

(напрямок космос-

Земля) 

  ЕІВП до 50 дБВт робота земної станції 

на борту повітряного 

судна дозволяється на 

висоті понад 3000 м  

для встановлення на 

борту повітряного 

судна. 

Використовуються 

геостаціонарними 

супутниковими 

системами (GSO) для 

забезпечення зв'язку 

із земними станціями 

на борту повітряного 

судна (AES), що 

застосовуються як 

частина 

супутникової мережі, 

за умови 

нестворення завад 

фіксованій 

супутниковій службі 

та іншим 

радіослужбам 

застосовуються пункт 

4 і додаток 1  рішення 

ЄКК ECC/DEC/(05)11, 

та положення пункту 

10 Технічного 

регламенту 

радіообладнання, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України     

від 24 травня 2017 р. 

№ 355 

2 Земна станція на 

борту повітряного 

судна (Aircraft Earth 

Stations) 

Супутниковий 

радіозв'язок з 

використанням 

земних станцій на 

мобільних 

платформах/ 

GSO ESOMPs, 

ETSI EN 303 978 

29,5-30 ГГц 

(напрямок Земля-

космос)/ 

19,7-20,2 ГГц  

(напрямок космос-

Земля) 

  ЕІВП до 55 дБВт робота земної станції 

на борту повітряного 

судна дозволяється на 

висоті понад 3000 м 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна. 

Використовуються 

геостаціонарними 

супутниковими 

системами (GSO) для 

забезпечення зв'язку 

із земними станціями 

на борту повітряного 

судна (GSO 

ESOMPs), що 

застосовуються як 

частина 

супутникової мережі, 

за умови 

нестворення завад 

фіксованій 

супутниковій службі 

застосовуються пункт 

3 і додаток 3  рішення 

ЄКК ECC/DEC/(13)01, 

та положення пункту 

10 Технічного 

регламенту 

радіообладнання, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

24 травня 2017 р. № 

355 
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та іншим 

радіослужбам 

3 Базова станція 

aircraft BTS/NCU 

системи GSM 

(airborne GSM 

systems) 

Цифровий 

стільниковий 

радіозв'язок GSM-

1800/  
ETSI EN 302 480 

1805-1880 МГц/ 

1710-1785 МГц 

 

 ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена 

 

 робота базової станції  

на борту повітряного 

судна дозволяється на 

висоті понад 3000 м. 

Максимальна ЕІВП 

ззовні корпусу 

повітряного судна 

визначена у  додатку до 

рішення ЄКК 

ECC/DEC/(06)07. 

Базова станція aircraft 

BTS/NCU системи 

GSM повинна 

обмежувати потужність 

передачі абонентського 

обладнання системи 

цифрового 

стільникового 

радіозв’язку GSM, що 

працюють в діапазоні 

1800 МГц, до 

номінального значення 

0 дБм/200 кГц на всіх 

етапах зв'язку, 

включаючи початкову 

авторизацію 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна. 

Використовується 

оператором 

телекомунікацій 

країни місця 

реєстрації 

повітряного судна 

для надання послуг 

зв’язку на борту 

повітряного судна 

(послуги MCA) в 

рухомій радіослужбі, 

розподіленої на 

вторинній основі 

технічні та 

експлуатаційні вимоги 

до повітряної 

мобільної системи 

зв’язку визначено у  

додатку до рішення 

ЄКК ECC/DEC/(06)07 

4 Базова станція 

aircraft Node B/NCU 

системи LTE 

(airborne LTE 

systems) 

Міжнародний 

рухомий 

(мобільний) 

зв'язок IMT  
ETSI EN 302 480 

1805-1880 МГц/ 

1710-1785 МГц 

 

 ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена 

 

 робота базової станції  

на борту повітряного 

судна дозволяється на 

висоті понад 3000 м. 

Максимальна ЕІВП 

ззовні корпусу 

повітряного судна 

визначена у  додатку до 

рішення ЄКК 

ECC/DEC/(06)07. 

Базова станція aircraft 

Node B/NCU системи 

LTE повинна 

обмежувати потужність 

передачі абонентського 

обладнання системи 

цифрового 

стільникового 

радіозв’язку LTE, що 

працюють в діапазоні 

1800 МГц, до 

номінального значення 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна. 

Використовується 

оператором 

телекомунікацій 

країни місця 

реєстрації 

повітряного судна 

для надання послуг 

зв’язку на борту 

повітряного судна 

(послуги MCA) в 

рухомій радіослужбі, 

розподіленої на 

вторинній основі 

технічні та 

експлуатаційні вимоги 

до повітряної 

мобільної системи 

зв’язку визначено у  

додатку до рішення 

ЄКК ECC/DEC/(06)07 
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5 дБм/5 МГц на всіх 

етапах зв'язку, 

включаючи початкову 

авторизацію 

5 Базова станція 

vessel-BS системи 

LTE (LTE systems 

onboard vessels) 

Міжнародний 

рухомий 

(мобільний) 

зв'язок IMT  
ETSI EN 302 480 

1805-1880 МГц/ 

1710-1785 МГц 

 

 ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена 

 

 робота базової станції  

дозволяється у межах 

територіального моря, 

за виключенням 

внутрішніх вод, 

акваторій морських 

портів України. 

Максимальна ЕІВП 

ззовні корпусу 

повітряного судна 

визначена у  додатках 

1-3 до рішення ЄКК 

ECC/DEC/(08)08 

для встановлення на 

борту морського  

судна. 

Використовується 

оператором 

телекомунікацій 

країни місця 

реєстрації морського 

судна для надання 

послуг зв’язку на 

борту морського 

судна (послуги 

MCV) в рухомій 

радіослужбі, 

розподіленої на 

вторинній основі 

технічні та 

експлуатаційні вимоги 

до повітряної 

мобільної системи 

зв’язку визначено у  

додатках 1-3 до 

рішення ЄКК 

ECC/DEC/(08)08 

6 Точка 

безпроводового 

доступу (Wi-Fi) для 

встановлення на 

борту повітряних 

суден, діапазон 2,4 

ГГц 

Широкосмуговий 

радіодоступ / 

ETSI EN 300 328 

 

2400-2483,5 МГц 100 мВт ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена з 

коефіцієнтом 

підсилення до 6 

дБі 

ЕІВП до 100 мВт робота точки 

безпроводового 

доступу  на борту 

повітряного судна 

дозволяється на висоті 

понад 3000 м 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна 

 

7 Точка 

безпроводового 

доступу (Wi-Fi) для 

встановлення на 

борту повітряних 

суден, діапазон 5,2 

ГГц 

Широкосмуговий 

радіодоступ / 

ETSI EN 301 893 

 

5150-5250 МГц 100 мВт ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена з 

коефіцієнтом 

підсилення до 9 

дБі 

ЕІВП до 100 мВт робота точки 

безпроводового 

доступу  на борту 

повітряного судна 

дозволяється на висоті 

понад 3000 м 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна 

 

8 Точка 

безпроводового 

доступу (Wi-Fi) для 

встановлення на 

борту повітряних 

суден, діапазон 5,3 

ГГц) 

Широкосмуговий 

радіодоступ / 

ETSI EN 301 893 

 

5250-5350 МГц 100 мВт ненаправлена 

інтегрована/ 

конструктивна 

антена з 

коефіцієнтом 

підсилення до 9 

дБі 

ЕІВП до 100 мВт робота точки 

безпроводового 

доступу  на борту 

повітряного судна 

дозволяється на висоті 

понад 3000 м 

для встановлення на 

борту повітряного 

судна 

 

Розділ 13. Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів  
1 Спеціалізовані 

пристрої короткого 

радіусу дії 

технологічних 

користувачів 

Спеціалізовані 

пристрої 

технологічних 

користувачів / 

ETSI EN 305 550 

61-61,5 ГГц 10 мВт для 

РЕЗ, які 

передба-

чається 

застосову-

вати 

всередині 

 ЕІВП до 100 мВт    
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приміщень 

2 Спеціалізовані 

пристрої короткого 

радіусу дії 

технологічних 

користувачів 

Спеціалізовані 

пристрої 

технологічних 

користувачів / 

ETSI EN 305 550 

122-122,25 ГГц   ЕІВП до 10 дБм у 

смузі радіочастот 

250 МГц та мінус 

48 дБм/МГц при 

горизонтальному 

куті нахилу 

діаграми 

спрямованості 

антени вище 30° 

   

3 Спеціалізовані 

пристрої короткого 

радіусу дії 

технологічних 

користувачів 

Спеціалізовані 

пристрої 

технологічних 

користувачів / 

ETSI EN 305 550 

122,25-123 ГГц   ЕІВП до 100 мВт    

4 Спеціалізовані 

пристрої короткого 

радіусу дії 

технологічних 

користувачів 

Спеціалізовані 

пристрої 

технологічних 

користувачів / 

ETSI EN 305 550 

244-246 ГГц   ЕІВП до 100 мВт    

 

 


