
Порівняльна таблиця до зауважень до проекту Тарифів 

Діюча редакція  Положення Проекту  Примітка та пропозиції, зауваження  

Пункт 1 розгляд заяви про видачу 

висновків щодо ЕМС  

Пункт 1 розгляд заяви про видачу 

висновків щодо ЕМС 

 

1.4. – Тариф 30.00 грн 

1.5 – Тариф 135.00 грн 

1.4. цифрової безпроводної телефонії 

мереж радіозвязку в системі з 

фіксованим абонентським 

радіодоступомстандарту DECT,  

радіоподовжувачів абонентських 

телефонних ліній, мультимедійного, 

мультисервісного, широкосмугового 

радіодоступу, що знаходяться в 

районних центрах з населенням 

менше 0.5 млн та сільській 

місцевості 

1.4.мультимедійного, 

мультисервісного, широкосмугового 

радіодоступу, що знаходяться в 

районних центрах з населенням менше 

0.5 млн та сільській місцевості  - для 

таких випадків передбачити 

коефіцієнт зниження 0.6 

 

Примітка та зауваження: 

Щодо тарифу для стандарту DECT – 

передбачається підвищення у 6 разів! 

Тому, просимо обґрунтувати таке 

підвищення тарифу. 

 

Щодо тарифу на широкосмугового 

радіодоступу: 

На наш погляд, підвищення тарифу 

для найбільш масового ринку 

широкосмугового радіодоступу 

призведе  до збільшення долі тіньового 

ринку. 

Пункт 2 Розрахунок електромагнітної 

сумісності РЕЗ  

Пункт 2 Розрахунок електромагнітної 

сумісності РЕЗ 

 

2.5 мультимедійного, 

мультисервісного, широкосмугового 

радіодоступу – Тариф 

495/742.50/841.50/990грн 

2.5.мультимедійного, 

мультисервісного, широкосмугового 

радіодоступу – Тариф 

589/883/1001/1177грн 

2.5 мультимедійного, 

мультисервісного, широкосмугового 

радіодоступу – залишити Тариф 

495/742.50/841.50/990грн без змін, як 



це зроблено для мобільних 

радіотехгологій. 

Примітка та зауваження: 

Доповнити пунктом: 

мультимедійного, мультисервісного, 

широкосмугового радіодоступу для 

смуг радіочастот, що 

використовуються на умовах Л01 

застосовується коефіцієнт зниження 

0.6 

Обгрунтування: 

В смугах частот, що використовуються 

на умовах Л01, необхідність 

здійснювати розрахунок ЕМС 

відсутня, оскільки відсутні РЕЗ інших 

користувачів РЧР по відношенню до 

яких УДЦР повинен здійснювати 

розрахунки. Розрахунок об’єктової 

ЕМС УДЦР не здійснює. У разі 

наявності погодження від спеціальних 

користувачів (ГШ ЗСУ) видається 

дозвіл на будівництво РЕЗ на бланку 

по тарифу 40 грн. без ПДВ  

Примітка: 

Підвищення Тарифу для сільської 

місцевості призведе до відмови від 

таких послуг та до збільшення долі 

тіньового ринку. 

Пункт 5.1 Оформлення висновків 

щодо ЕМС РЕЗ та ВП – Тариф 40 грн 

Пункт 5. Оформлення висновків щодо 

ЕМС РЕЗ та ВП, можливості та умов 

користування РЧР для 

телерадіомовлення – Тариф 83 грн 

Примітка: 

Підвищено Тариф щодо оформлення 

висновків щодо ЕМС РЕЗ та ВП в два 



рази. Просимо обґрунтувати таке 

підвищення. 

Пункт 6.4 інших РЕЗ - Тариф10 грн Пункт 6.4 інших РЕЗ - Тариф 24 грн Примітка: 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу та його 

підвищення  

Пункт 7 та 7.1 підготовка та 

оформлення, переоформлення, 

продовження строку дії дозволу на 

експлуатацію РЕЗ, ВП або його 

дублікат - Тариф 40 грн 

Пункт 7 підготовка та оформлення, 

переоформлення , продовження строку 

дії дозволу на експлуатацію РЕЗ, ВП 

або його дублікат – тариф 80 грн 

Примітка: 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу та його 

підвищення у два рази 

Пункт 7.2 інших РЕЗ Тариф – 10 грн Об’єднано пункти 7.1 та 7.2 Тариф 80 

грн 
Примітка: 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу та його 

підвищення  

Пункт 14.1 першого приймача-

передавача стаціонарного РЕЗ або ВП 

в межах обласного центру, міст 

Києва, Сімферополя, Севастополя – 

Тариф 442грн 

Пункт 14.2 першого приймача-

передавача стаціонарного РЕЗ або ВП 

за межами обласного центру, міст 

Києва, Сімферополя, Севастополя – 

ТАРИФ 563 грн 

Пункт 14.3. кожного наступного 

приймача-передавача стаціонарного 

РЕЗ або ВП, місце розташування якого 

те саме, що й у першого – Тариф 40.70 

грн 

 

14.1 першого приймача-передавача 

стаціонарного РЕЗ або ВП – Тариф 

1015 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 кожного наступного приймача-

передавача стаціонарного РЕЗ або 

ВП, місце розташування якого те саме, 

що й у першого – Тариф 126 грн 

 

Тобто, як вбачається Новий Тариф 

практично виведено шляхом 

механічного додавання тарифів для 

обласного центру, міст та сільської 

місцевості. Тому, все ж просимо 

пояснити механізм формування нового 

Тарифу. 

Крім того, щодо кожного наступного 

приймача-передавача стаціонарного 

РЕЗ або ВП, місце розташування якого 

те саме, що й у першого підвищення 

Тарифу відбулося у 3 рази. Просимо 

пояснити механізм формування 

тарифу та його підвищення 



 

Пункт 15.1 першого приймача-

передавача стаціонарного РЕЗ або ВП 

в межах обласного центру, міст 

Києва, Сімферополя, Севастополя – 

Тариф 605 грн 

 

Пункт 15.1 першого приймача-

передавача стаціонарного РЕЗ або ВП 

– Тариф 1075 грн 

Примітка: 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу 

Розділ II Тарифи на роботи 

(послуги), пов’язані з РЧР 

моніторингом та забезпеченням 

ЕМС РЕЗ 

Розділ II Тарифи на роботи 

(послуги), пов’язані з РЧР 

моніторингом та забезпеченням 

ЕМС РЕЗ 

 

Пункт 27 цифрова безпроводова 

телефонія мереж радіозв’язку з 

фіксованим абонентським 

радіодоступом стандарту DECT – 

Тариф 45.80 грн 

Пункт 27 цифрова безпроводова 

телефонія мереж радіозв’язку з 

фіксованим абонентським 

радіодоступом стандарту DECT – 

Тариф 112 грн 

Примітка: 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу та підвищення 

затрат в більше, ніж 2 рази. Просимо 

залишити діючі тарифи та проводити 

вимірювання 1 раз у квартал або 1 раз 

на пів року. 

Пункт 33 мультимедійний, 

мультисервісний радіодоступ – Тариф 

46 грн 

Пункт 33 мультимедійний, 

мультисервісний радіодоступ – Тариф 

93 грн 

Прохання пояснити механізм 

формування тарифу та підвищення 

витрат в більше, ніж 2рази 
 


