Додаток 2
до Положення про надання іноземним користувачам дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів на період проведення Євро-2012
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ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію абонентського (персонального) радіоелектронного засобу
сухопутної рухомої радіослужби
APPLICATION FORM
for issuing the permission for operation of the terminal (personal) radio electronic facility of land mobile service
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Заява може бути направлена поштою, факсом та на електронну пошту:
Український державний центр радіочастот, 15-й км, просп. Перемоги, Київ, 03179, Україна; 
факс: +380 44 4228181; euro2012@ucrf.gov.ua
Application form can be sent by post, fax and e-mail to:
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies, 15th km Peremogy ave., Kyiv, 03179,  Ukraine; 
fax: +380 44 422 8181; euro2012@ucrf.gov.ua 

Власник радіоелектронного засобу (РЕЗ)
Owner of radio electronic facility (REF)

Місцезнаходження власника РЕЗ/поштова адреса
Location of REF's owner/ postal address

Номер телефону / Telephone number

Адреса електронної пошти
E-mail address

Номер факсу / Telefax number




Дата початку експлуатації
Date of beginning the operation

Дата закінчення експлуатації / Date of ending the operation






№
з/п

Назва/тип РЕЗ
Name/type of REFs (model of equipment)
Заводський номер РЕЗ 
Serial number of REF
Діапазон робочих частот, МГц
Operating frequency range, MHz
Спосіб застосування (вожених, ношених)
Type of usage (transportable, portable)
Регіон використання (місце експлуатації) РЕЗ
Region (location) of REF's operation

Клас випромінювання
Class of emission
Максимальна потужність передавача (Вт)/
Maximum power of transmitter, W

Ідентифікатор мережі зв’язку
Network  identifier

Бажані номінали частот, МГц
Requested operating frequencies, MHz
1
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Оплату послуг за оформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ гарантую. З правилами користування  радіочастотним ресурсом України ознайомлений і зобов`язуюсь їх виконувати.
Payment for services on issuance of permissions for REF’s operation is guaranteed. I am acquainted with rules for usage of radio frequency resource of Ukraine and undertake to fulfil these rules.
П.І.Б. (друковані літери)
Name (Block-letters)
Підпис                                                                      Дата
Signature                                                                   Date



