
                                                                                                                                                                                                                                                                   

№

з/п

Назва та тип РО або 

ВП, найменування 

виробника

Радіотехнологія 

(радіотехнології), у якій (яких) 

може застосовуватися РЕЗ або 

ВП, основні загальні вимоги до 

РЕЗ (національні стандарти або 

європейські гармонізовані чи 

міжнародні стандарти)

Призначення РЕЗ 

або ВП

Смуги радіочастот, у 

яких можуть 

застосовуватися РЕЗ або 

ВП

Клас 

випромінювання
Примітка

1 Цифрова 

радіорелейна 

станція MINI-LINK 

6365 38GHz, 

виробництва 

компанії „Ericsson 

AB” (Швеція)

Радіорелейний зв’язок

(ETSI EN 302 217-2: 2017)

Для побудови 

радіорелейних 

систем

передачі інформації 

а також для

застосування у 

складі таких систем

37058-39440 7M00D7W 

14M0D7W 

28M0D7W 

56M0D7W 

112MD7W 

224MD7W

Д02,

ДВ-1,

Ga≤34,3 дБі 

Ga≤41,5 дБі

Ga≤46,4 дБі

Ga≤50,4 дБі

Рв=0,25Вт

2 Цифрова 

радіорелейна 

станція MINI-LINK 

6363 11GHz, 

виробництва 

компанії „Ericsson 

AB” (Швеція)

Радіорелейний зв’язок

(ETSI EN 302 217-2:2017)

Для побудови 

радіорелейних 

систем

передачі інформації 

а також для

застосування у 

складі таких систем

10700-11700 40M0D7W 

80M0D7W 

Д02,

ДВ-1,

Ga≤35,5 дБі 

Ga≤39,4 дБі

Ga≤41,7 дБі

Ga≤47,2 дБі

Ga≤49,2 дБі 

Рв=1,6Вт
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ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; 
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                      Додаток                                                                                               

до рішення НКЕК            

від 01.03.2023 № 81

Радіообладнання, яке можливо застосовувати на території України

Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.

Ga - коефіцієнт підсилення антен відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.

Умови застосування:

Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і 

дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного 

ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу 

на експлуатацію РЕЗ.

ДВ-1. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними 

координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ.


