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Общественный совет при НКРСИ 

Общественный совет при ДСТЗИ 



• Базовые основы законодательства РЧР. 

• Правильность покупки лицензии РЧР. 

• Подводные камни получения лицензии 

РЧР. 

• Эксплуатация без разрешения. 

• Ответственность за беспечность. 

• Нестандартное применение MikroTik 



• Закон о радиочастотном ресурсе Украины №36. 

• Закон о Телекоммуникациях №12. 

• Таблица распределения радиочастотного спектра Украины 
№1208 КМ. 

• План использования радиочастотного ресурса Украины № 815 
КМ. 

• Реестр радиоэлектронных средств НКРСИ. 

• Обобщенные условия использования радиоэлектронных средств 
№18 НКРСИ. 

• Порядок получения ВЫСНОВКА и разрешений на эксплуатацию 
радиоэлектронных средств №559 НКРСИ. 

• Стоимость 1 МГц полосы радиочастот в Украины №200 КМ.  



• Данный закон регламентирует принципы использования РЧР и 
работу оператора использующий РЧР. 

• Приведу его основные базовые тезисы: 
• користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, 

діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним 
ресурсом відповідно до законодавства;  

• ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України - документ, 
який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування 
радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в 
конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з 
виконанням ліцензійних умов;  

• дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального 
пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право 
власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального 
пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних 
умовах;  

• Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що 
можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального 
користування – це перелік конкретних типів радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв, для яких визначені умови їх застосування на 
території України.  



Лицензия не дает право на Эксплуатацию РЭС. 

 

 

 

 

 

 

А вот разрешение на эксплуатацию, дает право на работу РЭС 

            Для абонентского  

            устройства                                                   Для базовой 

                                                                                 Станции 

 



Что нужно знать при покупке лицензии на РЧР Украины 

• Рассмотрим на примере участка диапазона РЧР 5250-5350 МГц. 

• Перед покупкой лицензии вы должны понимать, а хватит ли у вас денег 

и что вы хотите получить на выход.  (Стоимость 1 МГц полосы радиочастот в Украины №200 КМ) 

• Смотрим на базовую таблицу распределения каналов и полос в 

диапазоне РЧР 5ГГц. 

• Задавайте вопросы сразу по ходу доклада 

 



• Вам не хватает средств на покупку требуемой вам полосы радиочастот 
например 20 МГц, или 40 МГц.  

• Берем пример стоимости лицензии для города Киев, где 1МГц=1700 
грн без НДС. Соответственно:  

• 10МГц=17 тыщ грн, 20МГц=34 тыщ грн, 40 МГц= 68 тыщ грн 

• Вы можете покупать поэтапно, но с пониманием определенного 
нюанса. Основной нюанс, это примечание С64 (новое название С09) 
, которое формирует сетку образования каналов 

•                         

•                        ЭТО ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

 

 

• С64. (по новому С09) Формула утворення сітки частот у смузі 
радіочастот 5150-5350 МГц:  
          1) рознесенням центральних радіочастот 5 МГц (для ширини 
смуги випромінювання 5 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 
51…69; 
          2) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для 
ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де 
N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68; 
          3) рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для 
ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де 
N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64; 
          4)  для ширини смуги випромінювання 40 МГц (IEEE Std. 
802.11n-2009): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64. 

 



Ошибки которых можно избежать. 

• Например вы купили себе лицензию на 
использование РЧР Украины, с полосой 
10 МГц и центральной частотой 5280 
МГц это 56 канал, а вторую лицензию 
купили так же с полосой 10 МГц и 
центральной частотой 5270 МГц 54 
канал.   

• Де факто если эти лицензии 
объединить, технически у вас вполне 
получается полоса 20 МГц, в которой 
центральная частота в вашем 
понимании будет  5275 МГц, канал №55.  

• Но как только вы захотите получить 
разрешение на эту полосу вам откажут. 

• Смотрим на примечание С64 (С09). 

• Для полосы 20 МГц идут центральные 
каналы, это 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64. 

• Как видим канала № 55 в этой строке 
нет. 



Как правильно вести покупку  

• Купить первую лицензию с полосой 10 
МГц у которой есть общий канал для 
полосы 20 МГц; 

• Например это  64 канал, частота 5320 
МГц лицензию покупать ОБЯЗАТЕЛЬНО 
с полосой 5315-5325 МГц; 

• Затем докупите к этой лицензии еще две 
лицензии по 5 МГц, это канал 62 
частота 5310 МГц и канал 66 частота 
5330 МГц. 

 После объединения вы получите 
полосу 20 МГц с центральным 64 
каналом согласно примечания С64 
(С09) который соответствует полосе 
20 МГц. 

• И из лицензии с полосой 20 МГц, вам 
легко сделать лицензию с полосой 40 
МГц! 

• Докупить нужные каналы, а именно 60 
и 68, выделенные желтым цветом; 

• Образовав при этом полосу в 40 МГц с 
возможностью удобного планирования 
БСПД вам как оператору, и с нужными 
каналами для нужной полосы, 
центральный канал для полос 20 и 40 
МГц будет канал №64, для полос 10 МГц 
это будут каналы 62,64,66. 

 



При покупке лицензии помните! 
• Примечание С64 (С09) четко 

регламентирует номера каналов и 
полосы излучения. Покупая лицензию на 
канал 68, вы не сможете получить 
разрешение на полосу излучения 20 и 40 
МГц соответственно:   

• С09. Формула утворення центральних радіочастот 
каналів (МГц) для впровадження радіотехнології 
"Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 
5150-5350 МГц: 

• 1) рознесення несучих частот 5 МГц (для ширини смуги 
випромінювання 5 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де 
N=31...49, 51…69; 

• 2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини 
смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, 
де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 
66, 68; 

• 3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини 
смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 
МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64; 

• 4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини 
смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, 
де N=38, 46, 56, 64.  

 

 



Коллизия с каналом 68 

диапазона РЧР 5330-5350 МГц 

 



Как выбрать оборудование? 

И что такое реестр радиоэлектронных средств 

 

• Сам реестр находится на сайте НКРСИ. 

• Открыв его, мы ищем оборудование с названием необходимое оператору для работы, например 
распространенное оборудование торговой марки Mikrotik или оборудование работающее в 
Украине под другой торговой маркой, но на платформе Mikrotik. 

 



• Найденные упоминания об оборудовании: 

 



Запомните этот слайд и подчеркнутое красным  



           Еще парочку важных слайдов. 

 

 

 

 



 

• Для примера оборудование торговой марки Cambium 



 



Оборудование Cambium нельзя использовать для диапазона 
5725-5850 МГц. 

Коллизия состоит в том, что в реестр данное оборудование 
внесено исключительно как оборудования для работы:   
радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах 
для передавання та ретрансляції телевізійного 
зображення, передавання звуку, цифрової інформації 

В то время как диапазон РЧР 5725-5850 МГц, относится к типу 
радиосвязи: 

радіозв’язок у системі передавання даних з 
використанням шумоподібних сигналів 

• http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF 

 

• КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВАвід 9 червня 2006 р. № 815  
КиївПро затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/815-2006-%D0%BF


Поговорим о коллизиях в законе и здравом смысле 

или как нужно регистрировать абонентское устройство например 

Mikrotik 
 

 

• Основные термины, которые вам нужны Закон Украины о Телекоммуникациях: 

• абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує  
телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає  
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності  
або користуванні, до телекомунікаційної мережі;  

 

• кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з  
пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення  
доступу до телекомунікаційних послуг;  

 

• телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів  
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,  
комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів,  
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого  
роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних  
системах між кінцевим обладнанням;  

 
• Далее нам нужно перейти к подзаконному документу, решение НКРСИ № 844 

 



Рішення № 844 від 23.12.2014 року 

 • Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних 
пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію 
радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою: 

 
• 1.1. Цей Перелік визначає види радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв 

(далі - ВП), на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або 
випромінювальних пристроїв, для виникнення підстав користування радіочастотним ресурсом України, 
визначених частиною другою статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - 
Закон)  

• абонентська станція радіодоступу - РЕЗ, який є засобом передавання та/або приймання даних 
від/до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, де ці дані створюються або використовуються, із 
застосуванням радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу під управлінням 
базової станції або точки безпроводового доступу, належить до кінцевого обладнання, що не може 
використовуватися для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж; 

• радіомодуль - РЕЗ, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання технологічного, побутового 
призначення, засобів обчислювальної техніки тощо і який у сукупності з цією продукцією забезпечує 
обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) користування або 
технологічного призначення, а також використовується для організації радіодоступу до ресурсів 
телекомунікаційних мереж;   

• точка безпроводового доступу - РЕЗ із функціями управління і обміну даними між іншими РЕЗ 
радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу і який забезпечує доступ 
абонентських станцій радіодоступу до телекомунікаційних мереж різного призначення.  

•     Мы почти подошли к окончанию как и возможно ли использовать без разрешения 
РЭС Mikrotik. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1770-14


Пример реализации АС станции с интегрированной антенной 

 

 

                                          Подлежит регистрации 

 

 

 

 

 

Не подлежит регистрации 



Произведем анализ полученной информации 

• Берем для примера устройство с интегрированной антенной 

SXT-5XX и SXT-2XX, которые очень часто операторы 

используют, как конечное абонентское устройство в своих сетях: 

• Смотрим, как эти устройства внесены в реестр РЭС НКРСИ 

разрешенных к работе на территории Украины, вернуться на 

слайд 11-12. 

 

 

 

• Обратите внимание, одно устройство внесено в реестр как Точка 

доступа, второе внесено в реестр как Абонентская станция. 

 

 

•                                   Вернемся к решению НКРСИ 844 

 



• Согласно плана использования радиочастотного ресурса Украины, 
диапазон радиочастот 5,2-5,3 ГГц относится к (см. постанову КМ № 
815). Столбец 1 п 24 (радіотехнологія) Широкосмуговий радіодоступ: 

• для смуги РЧР 2400-2483,5 МГц  (радіослужба) фіксована. 

• для смуги РЧР 5250-5350 МГц  (радіослужба) рухома. 

• Вид радіозвязку для 2,4 ГГц з використанням шумоподібних сигналів. 

• 5,2-5,3 ГГц радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для 
передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання 
звуку, цифрової інформації  

 

• Пользуясь данной информацией понимаем, что, диапазон 
радиочастот 5,2-5,3 ГГц это Широкосмуговий радіодоступ согласно 
постанова КМ 815. 

• Соответственно в решении НКРСИ 844 Широкосмуговий радіодоступ 
соответствует 24-я строка, где РЭС можно эксплуатировать пользуясь 

примечаниями    ДБ-5 или ЗД-7 . 



 

 



Магические термины ДВ-3 ДБ-5 или ЗД-7 

• ДВ-3 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з 

конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної 

сумісності з іншими РЕЗ або відповідно до цього пункту; 

• ДБ-5 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (рухомий, або що діє на обмеженій території, 

встановлюється на транспортний засіб) видається на кожний РЕЗ для використання на 

зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими 

РЕЗ;  

• ЗД-7 - експлуатація здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких 

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

30Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній 

основі), наведених у додатку до цього Переліку.   

 

• В контексте работы с Абонентской станцией нас будет 

интересовать формулировка исключительно показателя ЗД-7 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1770-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0201-15/paran48


 



ВЫВОДЫ! 

 • 1. Ваше абонентское устройство должно быть 

внесено в реестр НКРСИ именно как абонентское 

устройство. 

• 2. Ваше абонентское устройство должно 

соответствовать по электрическим параметрам 

решению НКРСИ 844 примечанию ЗД-7, а именно 

иметь интегрированную или конструктивно не 

съемную антенну. 

• 3. Ваше абонентское устройство должно работать 

исключительно в режиме доступа к сети «точка-

многоточка» 

• 4. Ваше абонентское устройство должно быть 

подключено к конечному устройству вашего 

абонента. 

 

• К сожалению, выводы не утешительны... 

• Такое устройство как SXT-2 на мой взгляд 

может использоваться без получения 

разрешения, это сети 2,4 ГГц, а вот 

устройство SXT-5 при работе в сети 5,2 ГГц 

требует получения разрешения. 

 

 



Что еще вы не сможете зарегистрировать? 
• В эту категорию у вас попадет и радиомодуль. 
• В связи с динамичными правками законодательного поля, изменяются и правила, потому, согласно 

решения НКРСИ 844 «радіомодуль - РЕЗ, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання 

технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо і який у сукупності з 

цією продукцією забезпечує обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) 

користування або технологічного призначення, а також використовується для організації 

радіодоступу.» В решении 844 нет такого термина как РАДИОМОДУЛЬ, есть определение 

«Адаптер, продукція, до складу якої входить радіомодуль » 

 

 

 

 

 



Что вы сможете зарегистрировать? 

• Согласно реестра НКРСИ оборудование MikroTik: 

• RB711-2Hn, RB711-2HnD, RB711-5Hn-U, RBGroove5Hn, RBGroove2Hn. 

 

 

 

 

 

 

 

• Но и тут не все так просто… 
регистрация возможна только 
с параметрами излучения 
20 или 40 МГц полоса излучения 

 



 Согласно реестра НКРСИ, требует получения 

разрешения УГЦР. Мое мнение для диапазона РЧР 

5150-5350 МГц и 5470-5670 МГц. 

 

 

 

 

    Не требует обязательной  

   регистрации в УГЦР. При  

   выполнении условий   

   эксплуатации как   

   АБОНЕНТСКОЕ устройство. 

Что вы сможете зарегистрировать? 



• Ситуации когда потребуется регистрация абонентского 

устройства с интегрированной антенной. 

 

 

               Изменены параметры  

                общего изотропного излучения 

 

 
 

 



• Оборудование внесенное в реестр НКРСИ 

под торговой маркой MikriTik вы не сможете 

зарегистрировать. 

• Это связанно с тем, что как вы помните в 

реестр НКРСИ данное оборудование под 

данной торговой маркой внесено с полосами 

излучения 20 и 40 мГц. 

 



• Хочу обратить внимание, что в реестр НКРСИ внесено оборудование торговой 

марки MikroTik и с другим названием. 

• Например оборудование под брендом РЕС «РАПИРА» 

• Внесенное в реестр НКРСИ согласно всех используемых в Украине стандартов 

и модуляций. 

 



А что делать если вы купили лицензию на 5 или 10 мГц? 

 

 

 

 
 

• Выписка из реестра НКРСИ 

 



Теперь давайте поговорим за ответственность. 

• Эксплуатация РЭС без разрешения, и 
ответственность. 

• К сожалению, вынужден констатировать, что в Украине 
ответственность за работу без разрешительных 
документов (нелегальный оператор)  достаточно 
условна. 

• Исключения могут быть тогда когда вы вашими 
действиями нанесли ущерб действующему оператору. 
Тогда возможна как административная так и уголовная 
ответственность. 

 



• Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних 
засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування 
радіочастотним ресурсом України 

• Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само 
користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи 
ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним 
ресурсом України, - 

• тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених 
засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів 
господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої. 

• Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 
стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - 

• тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених 
засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської 
діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page7


• Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку 

• 1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування 
інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації, - 

• карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або 
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без 
такого. 

• 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
якщо вони заподіяли значну шкоду, - 

• караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. 

• Примітка. Значною шкодою у статтях 361-363-1, якщо вона полягає у заподіянні 
матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11


Процесс не стоит на месте 

 



Шаги на встречу УГЦР и ИНАУ 



ИНАУ и новые диапазоны РЧР 





Внесение изменений в план 

использования РЧР Украины 



 

    Шаги по 

профилактике 

нелегального 

рынка. 



Примеры штрафов в других странах 
• Словаччина: 

- Порушення параметрів дозволу – до 300 000 євро;-  
- НДП – до 300 000 євро – юр. особа, до 1000 євро – фіз. ОсобаЕс 
Естонія 
http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Oigusaktid/ENG/Electronic_Communications_
Act_2011.pdf - 
- Порушення параметрів дозволу або НДП – до 3200 євро – юр. особа, до 300 штр. одиниць – 
фіз. особаШв 
Швейцарія: https://www.admin.ch/ch/e/rs/784_10/index.html - 
- Порушення параметрів дозволу, або НДП – до 100 000шв. франків – фіз. особа, до 10 відсотків 
від суми середнього обороту цього підприємства в Швейцарії протягом останніх трьох 
фінансових років – юр. особаНім 
Німеччина:http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Legislation/telekommunk
ationsgesetz-en.pdf- 
- Порушення параметрів дозволу – до 50 000 євро -  
- НДП – до 500 000 євро (100 000 – в разі використання супутн. орбіти)По 
Польща:http://www.en.uke.gov.pl/files/?id_plik=41 П 
Порушення умов дозволу або НДП – до 3% доходу підприємства за минулий календарний рік (в 
разі відсутності бази для нарахування штрафних санкцій – не менше ніж 500 000 злотих  120 
000 євро)Уго 
Угорщина:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/toolkit/docs/Document/2347 П 
Порушення параметрів дозволу або НДП – 0,25% чистого прибутку підприємства за минулий 
календарний рік (в разі відсутності інформації про дохід – не менше ніж 100 000 форинтів = 320 
євро і не більше ніж 10 млн форинтів = 32 000 євро)Бол 
Болгарія:http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135553187 П 
Порушення параметрів дозволу – від 1 000 до 100 000 левів (500-50 000 євро) -  
- НДП – від 5 000 до 300 000 левів (2500-150 000 євро), розмір штрафу залежить від виду 
користувача – технологічний чи ніІ  



    

 

   Спасибо за внимание! 

   Александр Федиенко 

  


