
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 1 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

Ліцензійний реєстр станом на 01.11.2017

Місце здійснення діяльності ліцензіата Вид діяльності у сфері телекомунікацій Ліцензія діє

1 22822808 7 23.05.1997 19970523 23.05.2007 м. Чернігів Кабельне телемовлення не діюча

2 21841896 000012 23.05.1997 19970523 23.05.2007 м. Луганськ та Луганська область не діюча

3 21271068 000014 23.05.1997 19970523 23.05.2007 м. Херсон та Херсонська область не діюча

4 20057835 000027 27.05.1997 19970527 27.05.2007 не діюча

5 03362672 000034 27.05.1997 19970527 27.05.2007 м. Суми та Сумська область не діюча

6 20055782 000042 30.05.1997 19970530 30.05.2006 м.Київ не діюча

7 13335736 000099 23.05.1997 19970523 23.06.2002 м.Вінниця та Вінницька область Ефірне радіомовлення не діюча

8 22904363 ВД 000001 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Київ та Київська область не діюча

9 04807811 ВД 000002 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

10 22159818 ВД 000003 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

11 14300355 ВД 000004 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

12 24456242 ВД 000005 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

13 24107725 ВД 000006 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Херсон та Херсонська область Ефірне радіомовлення не діюча

14 24036720 ВД 000008 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

15 24107725 ВД 000009 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Черкаси та приміська зона Ефірне радіомовлення не діюча

16 20676633 ВД 000010 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

        

Найменування 
органу 

ліцензування

Повне найменування 
ліцензіата

Ідентифікаційний 
код ліцензіата

Місцезнаходження/місцеп
роживання ліцензіата

Серія та  № 
ліцензії

Дата видачі 
ліцензії

Дата початку 
дії ліцензії

Дата 
закінчення дії 

ліцензії

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний телевізійний 
центр м.Чернігова"

м.Чернігів, 
вул.Кільцева, 9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія 
"Луганськобленерго"

м.Луганськ, 
вул.Штерівська, 17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теко 

Лтд"

м.Херсон, 
вул.Комсомольська, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
компані"

01030, м.Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 33/34

м.Київ,Київська область, м.Чернігів та 
Чернігівська область,м.Вінниця та 
Вінницька область, м.Житомир та 

Житомирська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
підприємство 

"Суминафтапродукт"

м. Суми, вул. 
Шевченка, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
російське підприємство у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Тревелінк-У"

м. Київ, вул.Деміївська, 
49

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Владімір"

м. Вінниця, 
вул.Пирогова, 3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Галичани"

м. Київ, пр-т 40 річчя 
Жовтня, 89

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Харківський дом 
грамплатівок Міністерства 

культури та мистецтва 
України

м.Харків, вул.Сумська, 
25

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю технічно-

торговий центр 
"Електронсервіс"

м.Запоріжжя, 
вул.Чарівна, 119/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-болгарське 
спільне підприємство 

техно-торговий центр "Січ"

м. Запоріжжя, 
с.Теплічне

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Пеленг"

м.Донецьк, 
вул.Купріна, 34

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

Булава"

м.Херсон, 
вул.Радянська, 60, кв.21

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тон-Д"

м.Київ-110, 
вул.О.Пироговського, 

19, корп.2, к.9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна виробничо-
посередницька фірма 

"Черкаський центр 
міжнародних зв`язків"

м.Черкаси, б-р 
Шевченка, 245/31

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Консоль"

м.Сімферополь, 
вул.Бородіна, 16

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 2 з 486
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Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

17 20676633 ВД 000011 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

18 23719024 ВД 000013 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

19 13588265 ВД 000015 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Ужгород Закарпатської області Транкінговий зв`язок не діюча

20 21167483 ВД 000016 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Тернопіль не діюча

21 13763254 ВД 000017 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

22 20187667 ВД 000018 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Красний Луч Луганської області Ефірне телемовлення не діюча

23 20187667 ВД 000019 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Красний Луч Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

24 20941584 ВД 000020 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м. Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

25 22848067 ВД 000021 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Чернівці та Чернівецька область Пейджинговий зв`язок не діюча

26 14252099 ВД 000022 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Чернігів та Чернігівська область Пейджинговий зв`язок не діюча

27 24529337 ВД 000023 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Одеса Кабельне телемовлення не діюча

28 24806742 ВД 000024 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

29 24806742 ВД 000025 23.05.1997 19970523 23.05.2002 Україна не діюча

30 22804510 ВД 000026 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Черкаси та Черкаська область Транкінговий зв`язок не діюча

31 22349217 ВД 000028 23.05.1997 19970523 23.05.2002 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

32 22062792 ВД 000029 24.05.1997 19970524 24.05.2002 Транкінговий зв`язок не діюча

33 24727741 ВД 000030 27.05.1997 19970527 27.05.2002 Україна не діюча

34 20365011 ВД 000031 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Докучаєвськ Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

35 22938592 ВД 000032 27.05.1997 19970527 27.05.2002 Україна не діюча

36 13824151 м.Львів, а/с 9751 ВД 000033 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Львів та Львівська область Ефірне радіомовлення не діюча

37 20236236 ВД 000035 27.05.1997 19970527 27.05.2002 не діюча

38 01188862 ВД 000036 27.05.1997 19970527 27.05.2002 Україна не діюча

39 01188862 ВД 000037 27.05.1997 19970527 27.05.2002 Україна не діюча

40 20727448 ВД 000038 27.05.1997 19970527 27.05.2002 не діюча

41 20577517 ВД 000039 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Біла Церква Київської області не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Консоль"

м.Сімферополь, 
вул.Бородіна, 16

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І-Ком"

м.Київ, пр-т Червоних 
Козаків, 26-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Командитне товариство 
"Апекс"

294000, м.Ужгород, 
Головпоштампт, а/с 33-

В
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Сем"

282024, м.Тернопіль, 
вул.Б.Лепкого, 6, кв.105

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телематік"

м.Кіровоград, 
вул.Металургів, 23, 

кв.63

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Центр кабельного 
телебачення м.Красний Луч

Луганська обл., 
м.Красний Луч, 
мікрорайон-2, 

вул.Студентська, 
будинок АТС-3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Центр кабельного 
телебачення м.Красний Луч

Луганська обл., 
м.Красний Луч, 
мікрорайон-2, 

вул.Студентська, 
будинок АТС-3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТСБ-

Сервіс"

270076, м.Одеса, 
вул.Радісна, 2/4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Ефест"

274022, м.Чернівці, 
вул.Залозецького, 76/3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Чернігівмобілтелеком"

250000, м.Чернігів,пр-т 
Жовтневої революції, 

76, а/с 100
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сана"

м.Одеса, 
вул.Піонерська, 3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство  "Інтерлінк"

Донецька обл., 
м.Єнакієво, 

вул.Лермонтова, 114

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство  "Інтерлінк"

Донецька обл., 
м.Єнакієво, 

вул.Лермонтова, 114

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотелефонна компанія 
"Радіус"

м.Черкаси, 
вул.Сумгаїтська, 24/1, 

кв.41

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Техно-торгівельний центр 
"Рута" акціонерного 

товариства "Львівський 
завод кольорових 

телевізорів "Електрон-
Рясне"

м.Львів, вул.Шевченка, 
313-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

підприємство "Ріаком"

м.Житомир, 
вул.Шевченка, 83

м.Житомир та Житомирська область, 
м.Рівне та Рівненська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Самтел 

Груп"

252004, м.Київ, 
вул.Л.Толстого, 9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Імпульс"

Донецька обл., 
м.Докучаєвськ, 

вул.Центральна, 97
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне науково 
виробниче підприємство 

"Мінтекс"

254201, м.Київ, 
вул.Бережанська, 16-а, 

кв.89

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Культурно-просвітницьке 
комерційне товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
"Львівська хвиля"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Підводспецбуд" Лтд

м.Дніпропетровськ, 
вул.Будьоного,  59, 

кв.69

Київська,  Кіровоградська, Полтавська, 
Дніпропетровська, Запорізька, 

Херсонська області, включно облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Восток"

310068, м.Харків, 
Семиградський в`їзд, 2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Восток"

310068, м.Харків, 
Семиградський в`їзд, 2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "Жиса"

м.Сімферополь, 
вул.Чапаєва, 2-а

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район, м.Ялта АР Крим

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційне 
товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Крокус"

Київська обл., м.Біла 
Церква, вул.Фастівська, 

1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 3 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

42 20577517 ВД 000040 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Біла Церква Київської області Кабельне телемовлення не діюча

43 13915037 ВД 000041 27.05.1997 19970527 27.05.2002 м.Одеса Кабельне телемовлення не діюча

44 20055782 ВД 000043 30.05.1997 19970530 30.05.2002 м.Київ, м.Житомир, м.Харків Транкінговий зв`язок не діюча

45 20055782 ВД 000044 30.05.1997 19970530 30.05.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

46 23766443 ВД 000045 30.05.1997 19970530 30.05.2002 Україна не діюча

47 20758288 ВД 000046 30.05.1997 19970530 30.05.2002 Автономна Республіка Крим не діюча

48 23944749 ВД 000047 30.05.1997 19970530 30.05.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

49 23871944 ВД 000048 30.05.1997 19970530 30.05.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

50 20932381 000049 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

51 21998801 000051 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

52 51850300 000053 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Алчевськ Луганської області не діюча

53 19415293 000054 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Київська область не діюча

54 20031965 000056 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

55 24517624 000057 16.06.1997 19970616 16.06.2007 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

56 21196289 000058 16.06.1997 19970616 16.06.2007 м.Харків та Харківська область не діюча

57 20833558 000060 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Львів та Львівська область не діюча

58 72432613 000061 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

59 14369176 000074 16.06.1997 19970616 16.06.2009 м.Київ не діюча

60 23756858 000075 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Харків та Харківська область не діюча

61 20609789 000076 16.06.1997 19970616 16.06.2006 не діюча

62 22393454 000077 16.06.1997 19970616 16.06.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

63 20965478 000090 16.06.1997 19970616 16.06.2006 м.Одеса та Одеська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційне 
товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Крокус"

Київська обл., м.Біла 
Церква, вул.Фастівська, 

1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Побратим"

м.Одеса, вул.Бочарова, 
13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
російське підприємство у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Тревелінк-У"

м.Київ, вул.Деміївська, 
49

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
російське підприємство у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Тревелінк-У"

252109, м.Київ, 
вул.Деміївська, 49

м.Київ, м.Севастополь, та Житомирська, 
Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Закарпатська, Чернігівська, Чернівецька 
області, Автономна Республіка Крим, 

включно облцентри

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство фірма "Кліо"

м.Харків, 
вул.Мироносицька, 19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Твід"

АР Крим, м.Керч, шосе 
Героїв Сталінграда, 

телевізійний 
ретранслятор

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"Комлог Україна Лтд"

320098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Малиновського, 6

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Фаворит"

м.Одеса, вул.Р.Кармена, 
21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Леммінг"

270111,  м.Одеса, пр-т 
Добровольського, 154, 

кв.72

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
підприємство "Зв`язок-

сервіс"

340058, м.Донецьк, 
вул.Арктики, 20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Алчевська телерадіомовна 
компанія "Піраміда"

94214, Луганська обл., 
м.Алчевськ, вул.Леніна, 

42

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Ультра Лтд"

255240, Київська обл., 
м.Вишгород, 

вул.Набережна, 4-а, 
кв.136

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державний науковий 
космічний центр інновацій 

та міжнародного 
співробітництва "Центр 

"Інкос"

252039, м.Київ, 
вул.Фрометівська, 2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РеіС"

330037, м.Запоріжжя, 
вул.Рекордна, 16-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Валор"

м.Харків, вул.Гоголя, 
11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Українські 

промислові 
телекомунікації"

290031, м.Львів,  
вул.Хуторівка, 15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інфорт"

340045, м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 67

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями в формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "КПІ-

Сервіс"

м.Київ, 
вул.Політехчіна, 33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лінком"

310058, м.Харків, 
вул.Культури, 20-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"БТМ"

Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул.Леніна, 

10

м.Васильків та Васильківський район 
Київської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Вузол зв`язку" відкритого 
акціонерного товариства 

"Кінескоп"

79015, м. Львів, вул. 
Тургенєва, 73-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "ПАКО 

Лінкс Інтернешнл"

270045, м.Одеса, 
вул.Новосельська, 96, 

кв.2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 4 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

64 13801109 000092 16.06.1997 19970616 16.06.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

65 20044726 м.Київ, вул.Шевцова, 1 000106 17.06.1997 19970617 17.06.2002 м.Київ не діюча

66 19498586 000107 17.06.1997 19970617 17.06.2002 м.Київ та Київська область не діюча

67 19355964 000108 17.06.1997 19970617 17.06.2007 м. Енергодар Запорізької області не діюча

68 24669624 000109 17.06.1997 19970617 17.06.2002 м.Харків та Харківська область не діюча

69 24109003 000110 17.06.1997 19970617 17.06.2002 м.Херсон та Херсонська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

70 23742394 000111 17.06.1997 19970617 17.06.2002 м.Київ та Київська область не діюча

71 01059900 000113 17.06.1997 19970617 17.06.2006 не діюча

72 00100227 000115 17.06.1997 19970617 17.06.2007 не діюча

73 22947562 000121 18.06.1997 19970618 18.06.2002 м.Київ та область не діюча

74 19211774 000123 18.06.1997 19970618 18.06.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

75 23539109 000124 26.06.1997 19970626 26.06.2007 м. Київ та Київська область не діюча

76 23539109 000125 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Україна не діюча

77 21042304 000127 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м. Полтава та Полтавська область не діюча

78 19123337 000128 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Україна не діюча

79 24086242 000129 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Україна не діюча

80 19203094 000131 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Одеса та область не діюча

81 Фірма "ТЕР Радіоком" 23447933 000133 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Автономна Республіка Крим Транкінговий зв`язок не діюча

82 19380755 000135 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м.Шахтарськ Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

83 23100678 000136 26.06.1997 19970626 26.06.2007 Вінницька область не діюча

84 23531065 000137 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м.Київ та Київська облась Транкінговий зв`язок не діюча

85 21038515 000138 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Одеська область не діюча

86 23599991 000139 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Концерн-

Електрон", 13801109, м. 
Львів

79000, м.Львів, 
вул.Стороженка, 32

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Корпорація "Міжнародний 
Медіа Центр"

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Рамобуд"

м.Київ, 
вул.Солом`янська, 7-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Виробниче об`єднання 

Запорізька атомна 
електростанція"

71500, Запорізька 
область, м.Енергодар, 

буд.608

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Центр 

інформаційних технологій 
Восток"

310052, м.Харків, 
вул.Слов`янська, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерзв`язок"

м.Херсон, 
вул.Московська, 42, кв. 

52
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Резонанс-2"

252057, м.Київ, вул. 
Тампере,15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
Львівська залізниця

79007, м.Львів, 
вул.Гоголя, 1

Львівська, Волинська, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Тернопільська, 
Рівненська, Закарпатська області, 

включаючи облцентри

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Національний 

диспетчерський центр 
електроенергетики 

України"

м.Київ, вул.Комінтерну, 
25

Київська, Донецька, Запорізька, 
Харківська, Львівська, Вінницька, 

Одеська області, АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "САТ-

ПОРТ"

252110, м.Київ, 
вул.Солом`янська, 13

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ІнтеС"

м.Одеса, 
вул.Ак.Корольова,35, 

кв.21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державна 
госпрозрахункова фірма 

"Укрінформзв`язок"

01025, м. Київ, вул. 
Кудрявська, 3\5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна 
госпрозрахункова фірма 

"Укрінформзв`язок"

252025, м. Київ, вул. 
Кудрявська, 3\5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Солвер"

314003, м. Полтава, а\с 
1700

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Інститут електроніки та 

зв`язку Української 
академії наук 

національного прогресу"

252148, м. Київ, ГСП-
180, пр-т 40-річчя 

Жовтня, 2-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Український центр 
оптимальних рішень в 

інформатиці та зв`язку"

252067, м.Київ, 
вул.Виборзька, 99

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "ІНДІКОН" 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

м.Одеса, 
вул.Тершкової, 26-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гоголя, 68

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Кабельна 
інформаційна телевізійна 

мережа"

Донецька обл., 
м.Шахтарськ, вул. 

Леніна, 24, к.66

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Цифроком"

22400, Вінницька 
область, м. Калинівка, 

вул. Леніна, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

національні комунікації"

м.Київ, пр-т Перемоги, 
19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Радар"

272630, Одеська обл., 
м.Ізмаїл, пр-т Леніна, 

30, кв.25

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Інформаційні 
мережі"

м.Донецьк, 
вул.Університетська, 80

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 5 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

87 2339702892 000142 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м. Полтава та Полтавська область не діюча

88 24729846 000143 26.06.1997 19970626 26.06.2007 м. Київ не діюча

89 24729846 000144 26.06.1997 19970626 26.06.2002 м. Київ не діюча

90 24259387 000145 26.06.1997 19970626 26.06.2002 Україна не діюча

91 23859914 000146 26.06.1997 19970626 26.06.2007 м. Одеса не діюча

92 14276326 000149 26.06.1997 19970626 26.06.2006 м.Київ не діюча

93 51850300 ВД 000052 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Алчевськ Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

94 21231548 ВД 000055 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Харків Ефірне радіомовлення не діюча

95 21127420 ВД 000062 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Суми та Сумська область Транкінговий зв`язок не діюча

96 19018184 ВД 000063 16.06.1997 19970616 16.06.2001 м.Київ та Київська область не діюча

97 19018184 ВД 000064 16.06.1997 19970616 16.06.2001 Україна не діюча

98 20051181 ВД 000065 16.06.1997 19970616 16.06.2001 м.Київ та Київська область не діюча

99 21471258 ВД 000067 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

100 21853787 ВД 000068 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

101 19366206 ВД 000069 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

102 19366206 ВД 000070 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

103 19366206 ВД 000071 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

104 23997094 м.Суми, вул.Фрунзе, 7 ВД 000072 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Суми та Сумська область не діюча

105 23997094 м.Суми, вул.Фрунзе, 7 ВД 000073 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Суми та Сумська область не діюча

106 14345300 ВД 000078 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

107 21496867 ВД 000079 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

108 16307479 ВД 000080 16.06.1997 19970616 16.06.2001 не діюча

109 23705068 ВД 000081 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Кабельне телемовлення не діюча

110 14366259 ВД 000082 16.06.1997 19970616 16.06.2001 Транкінговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Пономаренко 

Микола Дмитрович

Полтавська область, м. 
Кременчук, вул. 

Московська, 19, кв.5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Персональні 

міські комунікації"

252033, м. Київ, вул. 
Микільсько-Ботанічна, 

6/8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Персональні 

міські комунікації"

м. Київ, вул. 
Микільсько-Ботанічна, 

6/8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВСВ 

лтд"

м. Київ, бульвар 
Дружби народів, 8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Автоматизована 

телефонна станція 
"Примор`є"

65058, м. Одеса, 
проспект Шевченка, 8-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Діалог-Київ"

м.Київ, б.-р Дружби 
Народів, 38

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Алчевська телерадіомовна 
компанія "Піраміда"

94214, Луганська обл., 
м.Алчевськ, вул.Леніна, 

42

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіовидавнича 
компанія "Майстер"

м.Харків, вул.Сумська, 
11

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технічний центр Радіо 
Системи"

м.Суми, майдан 
Незалежності, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кітка 

лтд"

252109, м.Київ, 
вул.Деміївська, 45-б, 

кв.46

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кітка 

лтд"

252109, м.Київ, 
вул.Деміївська, 45-б, 

кв.46

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"ТеК Сервіс" Лтд

252110, м.Київ, 
вул.Солом`янська, 34

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"Телрем"

253232,  м.Київ, 
вул.Милославська, 17-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дніпро-

Виклик Лтд"

320044, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Шевченка, 37, 

оф.24

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
словацько-російське  

підприємство "Тераком"

290040, м.Львів, а/с 
3972

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
словацько-російське  

підприємство "Тераком"

290040, м.Львів, а/с 
3972

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
словацько-російське  

підприємство "Тераком"

290040, м.Львів, а/с 
3972

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Інтерком"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Інтерком"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телехауз 

Київ міжнародні 
комунікації"

252115, м. Київ, вул. 
Львівська, 18, корус А

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Термінал"

252033, м.Київ, 
вул.Тарасівська, 9-а, 

офіс 26

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Алтосан"

252001, м.Київ, 
вул.Басейна, 5-б

Київська, Чернігівська, Полтавська, 
Кіровоградська, Вінницька області, 

включаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Київтелемережа"

м. Київ-53, вул. 
Гоголівська, 42

Шевченківський та Радянський райони 
м.Київ

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне Українсько-
Американське 

підприємство "ІСТУОРД  
БАУНД КОРПОРЕЙШН" у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

м.Київ, вул.П.Орлика, 
13

м.Київ та Київська область, Донецька, 
Сумська, Полтавська області, 

включаючи облцентри



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 6 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

111 23734414 ВД 000083 16.06.1997 19970616 16.06.2001 Україна не діюча

112 22335089 ВД 000084 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Львів та Львівська область Ефірне телемовлення не діюча

113 24101504 ВД 000085 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м. Київ не діюча

114 23711689 ВД 000087 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

115 16302756 ВД 000088 16.06.1997 19970616 16.06.2001 Україна не діюча

116 24571836 ВД 000089 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

117 21516015 ВД 000091 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м. Київ не діюча

118 24469575 ВД 000093 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м. Донецьк та Донецька область не діюча

119 24402319 ВД 000094 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

120 23977677 ВД 000095 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

121 23977677 ВД 000096 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

122 23977677 ВД 000097 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

123 23977677 ВД 000098 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

124 24729415 ВД 000100 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

125 23159341 ВД 000101 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Україна не діюча

126 13430228 ВД 000102 16.06.1997 19970616 16.06.2002 м.Марганець Дніпропетровської області Ефірно-кабельне телемовлення не діюча

127 20572069 ВД 000103 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

128 13676532 ВД 000104 16.06.1997 19970616 16.06.2002 Ленінградський район м.Київа Ефірне телемовлення не діюча

129 Об`єднання "Імпульс" 05381797 ВД 000105 17.06.1997 19970617 17.06.2000 Україна не діюча

130 24364971 ВД 000114 17.06.1997 19970617 17.06.2001 Україна не діюча

131 21779128 ВД 000116 17.06.1997 19970617 17.06.2001 Україна не діюча

132 22929400 ВД 000117 18.06.1997 19970618 18.06.2000 м.Харків та Харківська область, м.Київ Пейджинговий зв`язок не діюча

133 22929400 ВД 000118 18.06.1997 19970618 18.06.2001 м.Київ Транкінговий зв`язок не діюча

134 14364881 ВД 000120 18.06.1997 19970618 18.06.2001 м.Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

135 20871636 м.Миколаїв, а/с 27 ВД 000122 18.06.1997 19970618 18.06.2000 м.Миколаїв та Миколаївська область Пейджинговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Український будинок 
зв`язку"

252030, м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

50

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-канадське 
спільне підприємство 

товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Міст"

м. Львів, вул. 
Сихівська, 8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю НПП 

"Контур-92"

м252151,м. Київ, 
вул.Мішина, 3, кв. 304

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТКОМ"

252022, м. Київ, вул. 
Трутенка, 2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство у 
вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "Діона-

лтд"

252148, м.Київ, пр-т 50 
років Жовтня, 2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Самакс"

252110, м. Київ, 
вул.Солом`янська, 

13,кв.403

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Концерн 

Алекс"

м.Київ-34, вул. 
Інститутська, 25 а\с 

326\9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне промислово-
торгівельне підприємство 

"Перліт - плюс"

343400, Донецька обл., 
м. Артемівськ, 

вул.Радянська, 64

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Катод"

м.Львів,вул.Зелена, 115-
а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Соніко-

зв`язок"

м.Донецьк,  пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Соніко-

зв`язок"

м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Соніко-

зв`язок"

м.Донецьк,пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Соніко-

зв`язок"

м.Донецьк,пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Т - С 

Монтаж"

252033, м.Київ, вул. 
Паньківська, 11

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гратіс, 

Лтд"

252033, м.Київ, вул. 
В.Яна,3/5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективному 
підприємству "Студія 

кабельного телебачення"

Дніпропетровська обл., 
м.Марганець, вул. 

Лермонтова, 19
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Державний міжнародний 
аеропорт "Бориспіль"

Київська область, 
м.Бориспіль-7, ДМА 

"Бориспіль"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

комерційний телевізійний 
центр "Купол"

м.Київ, вул.Булгакова, 
20

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

252005, м.Київ, вул. 
Антоновича, 3

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Укрпрофтелеком"

м.Київ, м-н 
Незалежності, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Комутаційні 

системи"

348008, м.Луганськ, 
містечко СХІ, 8/2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

європейські послуги 
зв`язку"

252125, м.Київ, 
вул.Визволителів, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

європейські послуги 
зв`язку"

м.Київ, 
вул.Визволителів, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями у формі 

товариство з обмеженою 
відповідальністю  "Аверс"

м.Одеса, 
пров.Чайковського,15/1

7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
виробнича фірма "АВС+"



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 7 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

136 14082852 ВД 000126 26.06.1997 19970626 26.06.2001 м.Харків та Харківська область не діюча

137 01057290 ВД 000130 26.06.1997 19970626 26.06.2001 Транкінговий зв`язок не діюча

138 Фірма "Софт дайнемік" 19180447 ВД 000134 26.06.1997 19970626 26.06.2001 не діюча

139 19131160 ВД 000140 26.06.1997 19970626 26.06.2000 Київ та область не діюча

140 20676604 ВД 000141 26.06.1997 19970626 26.06.2000 АР Крим (без м.Севасто-поль) не діюча

141 19477207 ВД 000147 26.06.1997 19970626 26.06.2001 Україна не діюча

142 05433531 м.Київ, вул.Басейна, 1/2 ВД 000148 26.06.1997 19970626 26.06.2001 м.Київ та Київська область не діюча

143 14276326 ВД 000150 26.06.1997 19970626 26.06.2001 Україна не діюча

144 24313689 ВД 000151 26.06.1997 19970626 26.06.2001 м.Донецьк та Донецька область не діюча

145 21959184 000154 08.07.1997 19970708 08.07.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

146 20726176 000157 08.07.1997 19970708 08.07.2006 АР Крим не діюча

147 24347688 000158 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Україна не діюча

148 19259054 000159 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Україна не діюча

149 24592229 000162 08.07.1997 19970708 08.07.2007 м.Київ не діюча

150 24369879 000163 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Україна не діюча

151 23735968 000166 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Ленінградський р-н м.Київ Кабельне телемовлення не діюча

152 22463953 000167 08.07.1997 19970708 08.07.2002 м.Одеса Кабельне телемовлення не діюча

153 14097457 000168 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Україна Транкінговий зв`язок не діюча

154 13504127 000170 08.07.1997 19970708 08.07.2002 Транкінговий зв`язок не діюча

155 23342275 000171 08.07.1997 19970708 08.07.2005 не діюча

156 11375776 000172 17.07.1997 19970717 17.07.2002 Ефірне телемовлення не діюча

157 21653930 000173 17.07.1997 19970717 17.07.2007 м.Київ не діюча

158 14268060 000174 17.07.1997 19970717 17.07.2002 м.Чернівці та Чернівецька область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале науково-виробниче 
підприємство 

"Інформаційно-
технологічна лабораторія"

310012, м.Харків, 
вул.Червоножовтнева, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дніпропетровське 
колективне 

госпрозрахункове науково-
виробниче підприємство 

"Модуль"

320094, 
м.Дніпропетровськ-94, 

а/с 4

Дніпропетровська та Запорізька області, 
включаючи облцентри

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

333022, м.Сімферополь, 
вул.Кечкеметська, 198, 

к.303

АР Крим, Херсонська, Запорізька, 
Миколаївська області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"ГЕРКОН"

252087, м.Київ, 
вул.Уманська, 43, кв.26

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"МЕЗОН"

АР Крим, м.Ялта , 
вул.Свердлова, 77, 

корп.2, кв.28

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАСКАД-КВАНТ"

252110, м.Київ, 
вул.Солом`янська,    7-

а, кв.342

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв`язок"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Діалог-Київ"

252014, м.Київ, б.-р 
Дружби Народів, 38

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТ 

СТУДІО"

340015, м.Донецьк, 
вул.Богдана 

Хмельницького, 131

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Агенство 

Інформаційних Систем і 
Телекомунікацій"

340055, м.Донецьк, б-р 
Пушкіна, 12/57-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

95043, м.Сімферополь, 
вул.Київська,133

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Промсвязьсервіс"

м. Харків, вул. 
Кланцова, 59, кв 68

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Рекламно-інформаційна 
компанія зв`язку 

"РАРИТЕТ"

м. Київ, вул. Хрещатик, 
22

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест"

03110, м. Київ, б-р 
Шевченка, 18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Парком"

м. Київ, вул. 
Жмеринська, 36, кв. 306

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Студійно-концертний 

центр "АВ-студіо"

м.Київ, вул.Ромена 
Ролана, 4-В, к.17

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Чорне Море"

м.Одеса, 
вул.Чернігівська, 9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Юг-ТВ, Лтд" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Харків, пр. Перемоги, 
71, кв.185

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробнича фірма "Нейтрон"

м.Донецьк, 
вул.Університетська, 89

Красноармійський та Старобешівський 
райони Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Цифровий стільниковий 
зв`язок України"

83120, м. Донецьк вул. 
Пінтера, 1

м.Київ, м.Донецьк та область, 
м.Дніпропетровськ та область, м.Харків 
та область, м.Одеса та область, АР Крим 

(за винятком м.Севастополь)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне комунальне 
підприємство "Регіональна 
телекомпанія КТВ-плюс"

Луганська обл., 
м.Кремінна, 

вул.Комсомольська, 8

м.Кремінна та Кремінський район 
Луганської област

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
кіпрське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Оптіма Телеком"

м.Київ, вул.Ярославів 
Вал, 19

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна професійна 
студія "Марк"

274000, м.Чернівці, вул. 
Головна, 69

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 8 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

159 24895059 000175 15.07.1997 19970715 15.07.2002 м.Вінниця та Вінницька область Кабельне телемовлення не діюча

160 21585789 000176 15.07.1997 19970715 15.07.2002 м.Київ Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

161 20044726 м.Київ, вул.Шевцова,1 000177 15.07.1997 19970715 15.07.2002 м.Київ не діюча

162 24366591 000178 17.07.1997 19970717 17.07.2007 не діюча

163 20785428 000180 16.07.1997 19970716 16.07.2002 Україна не діюча

164 23124458 000181 16.07.1997 19970716 16.07.2004 м. Донецьк та Донецька область не діюча

165 14366779 000184 24.07.1997 19970724 24.07.2002 м.Одеса та Одеська область Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

166 22863826 000185 24.07.1997 19970724 24.07.2002 м.Київ не діюча

167 22687823 000186 24.07.1997 19970724 24.07.2002 Україна не діюча

168 22687823 000187 24.07.1997 19970724 24.07.2002 Україна не діюча

169 24765670 000190 24.07.1997 19970724 24.07.2002 м.Одеса Кабельне телемовлення не діюча

170 24415409 000191 24.07.1997 19970724 24.07.2002 Україна не діюча

171 24504751 000192 24.07.1997 19970724 24.07.2007 Гагаринський район м.Севастополя Кабельне телемовлення не діюча

172 21396634 000193 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Чернігів Ефірне телемовлення не діюча

173 24689584 000194 31.07.1997 19970731 31.07.2007 м. Севастополь Кабельне телемовлення не діюча

174 14221383 000195 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

175 23921205 000196 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

176 24587352 000197 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

177 22308804 000198 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Керч АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

178 23605898 000199 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Маріуполь Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

179 21658270 000202 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

180 24122222 000203 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Херсонська область не діюча

181 20926136 000204 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

182 23281585 000205 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Токмак Запорізької області Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Вінницький 

технічний центр "АТ-
Мелодія"

м.Вінниця, 
пр.Космонавтів, 23

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "РТС"

м.Київ, вул.Анрі 
Барбюса, 5-б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Міжнародний Медіа 
Центр-СТБ"

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"УКРСАТ"

м.Київ, вул. 
Межигірська, 2

Вінницька, Львівська, Житомирська 
області, включаючи облцентри

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідалністю "Нова 

Сервіс"

290031, м. Львів, вул. 
Стрийська, 202

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича фірма "Інформ-

зв`язок"

84112, Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 

вул.Шевченка, 11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Експрес"

270101, м.Одеса, 
вул.Чапаєвської дивізії, 

2
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями "RQL-

Україна"

252023, м.Київ, 
вул.Еспланадна, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Вега"

310145, 
м.Харків,вул.Новгородс

ька, 6а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Вега"

310145, 
м.Харків,вул.Новгородс

ька, 6а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Елан"

м.Одеса, 
вул.Дерибасівська, 8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство 

"Спецбудмонтаж"

258830, Черкаська обл., 
м.Монастирище, 
вул.Колгоспна, 7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Лікком" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

м.Севастополь, 
вул.П.Корчагіна,16, 

кв.96

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-торговій фірмі 
"НАЛМС лтд"

м.Чернігів, вул.Щорса, 
12, кімн. 72-73

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанії 
"Девком" у формі 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

м.Севастополь, 
вул.Хрустальова,29,кв.6

7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВТ"

250000, м.Чернігів, 
вул.Пролетарська, 4, 

кімн. 27

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Радіотехсервіс"

310078, м.Харків, 
вул.Мироносицька, 1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бартек 

ХХІ"

м.Київ, вул.Ярославів 
Вал, 19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "С і С"

АР Крим, м.Керч, 
вул.Генерала Петрова, 

6, кв.83

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія 
кабельного телебачення 
"Телевізійно-виробниче 
підприємство "Формат"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

пров.Трамвайний, 31-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа-

Транс"

252650, м.Київ, ГСП, 
вул.Боженко,31

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ХЕРСОН-

ІНФОКОМ"

м.Херсон, вул.Дружби, 
4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фірмі у вигляді товариства 
з обмеженою 

відповідальністю "Селект-
Системз"

270014, м.Одеса, 
вул.Пироговська, 21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"МАІР"

Запорізька обл., 
м.Токмак-8, 

вул.Шевченка, 31



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 9 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

183 05583489 000206 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

184 01188483 000207 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Харків Кабельне телемовлення не діюча

185 02772379 000208 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Полтавська область не діюча

186 20857937 000209 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

187 24063324 000210 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

188 16395905 000211 31.07.1997 19970731 31.07.2002 не діюча

189 24575113 000212 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Київ Пейджинговий зв`язок не діюча

190 14321216 000213 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Харків та Харківська область не діюча

191 24101504 000214 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

192 23029161 000215 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м. Донецьк та Донецька область не діюча

193 23029161 000217 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м. Донецьк та Донецька область не діюча

194 22275909 000218 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Симферополь, м.Алушта АР Крим Транкінговий зв`язок не діюча

195 23199091 000219 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Ялта АР Крим Ефірне телемовлення не діюча

196 24745377 000220 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

197 22011048 000221 31.07.1997 19970731 31.07.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

198 19240830 000226 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

199 24494432 000227 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна Кабельне телемовлення не діюча

200 24494432 000228 31.07.1997 19970731 31.07.2002 АР Крим не діюча

201 24494432 000229 31.07.1997 19970731 31.07.2002 Україна не діюча

202 13304569 ВД 000152 08.07.1997 19970708 08.07.2000 Україна Транкінговий зв`язок не діюча

203 22961488 ВД 000153 08.07.1997 19970708 08.07.2001 Україна не діюча

204 20726176 ВД 000155 08.07.1997 19970708 08.07.2000  АР Крим (без м.Севасто-поль) Пейджинговий зв`язок не діюча

205 20726176 ВД 000156 08.07.1997 19970708 08.07.2000  АР Крим Транкінговий зв`язок не діюча

206 19353391 м.Київ, вул.Кіквідзе, 39 ВД 000160 08.07.1997 19970708 08.07.2001 Україна не діюча

207 19353391 ВД 000161 08.07.1997 08.07.1997 08.07.2007 м.Київ, м.Львів та Львівська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство комплектації 

"Тельком"

м.Київ, 
вул.Солом`янська, 3-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Харківське обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Харківтелеком"

м.Харків, Держпром, 3 
під`їзд, 3 поверх

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Альянс"

314020, м.Полтава, пл. 
Леніна, 11а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергозв`язок"

290035, м.Львів, 
вул.Дж.Вашингтона, 7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Антени супутникові 

телевізійні"

м.Миколаїв, 
вул.Миколаївська, 

25,кв.28

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне мале підприємство 
без іноземної інвестиції 

"КАПРІ"

254073, м.Київ, пр-т 
Червоних козаків, 6

м.Київ, Київська та Кіровоградська 
області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

центр маркетингу та 
зв`язку"

м.Київ, вул.Кіквідзе, 
17/10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Діловий зв`язок" центру 

спеціального зв`язку

310157, м.Харків, 
вул.Жовтневої 
революції, 139

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НПП 

Контур-92"

252151, м. Київ, 
вул.Мішина, 3, кв. 304

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробничому технічному 

підприємству 
"Спецзв`язок"

343820, Донецька обл., 
м. Єнакієво-25, пр-т 

Шевченка,84-38

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробничому технічному 

підприємству 
"Спецзв`язок"

343820, Донецька обл., 
м. Єнакієво-25, пр-т 

Шевченка,84-38

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"Ассоль"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

пр.Сімферопольський, 
1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія ЮБК" 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ідеал-

Сервіс"

АР Крим, 
м.Ялта,вул.Найдьонова, 

12, кв.27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київська 
цифрова телефонна 

компанія"

м.Київ, вул.Народного 
ополчення, 1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Резонанс"

340059, м.Донецьк, 
пр.Ілліча,81

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЛАР"

252033, м.Київ, 
вул.Кудряшова, 7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Магніт"

АР Крим, м.Феодосія, 
Сімферопольське шосе, 

39-А
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Магніт"

334805, м.Феодосія, 
Симферопольське 

шосе, 39-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Магніт"

334805, м.Феодосія, 
Симферопольське 

шосе, 39-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
колективне підприємство 

"ОМІТЕХ"

м.Вінниця, вул.Квятека, 
20

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне науково 
виробниче підприємство 

"РАДІОКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ"

252005, м. Київ, а\с 52, 
вул.Предславінська,12, 

кв.800

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

333050, м.Сімферополь, 
вул.Київська,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

м.Сімферополь, 
вул.Київська,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу 
"Банкомзв`язок"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу 
"Банкомзв`язок"

01103, м.Київ, 
вул.Кіквідзе, 39

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 10 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

208 21386848 ВД 000164 08.07.1997 19970708 08.07.2001 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

209 23322769 ВД 000165 08.07.1997 19970708 08.07.2001 м.Харків Транкінговий зв`язок не діюча

210 01130650 ВД 000169 08.07.1997 08.07.1997 08.07.2007 не діюча

211 14372372 ВД 000179 16.07.1997 19970716 16.07.2000 Тернопіль та область Пейджинговий зв`язок не діюча

212 19240830 ВД 000183 24.07.1997 19970724 24.07.2001 Україна не діюча

213 19488636 м.Київ, вул.Хрещатик,2 ВД 000188 24.07.1997 19970724 24.07.2001 Україна не діюча

214 19488636 ВД 000189 24.07.1997 19970724 24.07.2001 Україна Ефірне телемовлення не діюча

215 20019579 ВД 000200 31.07.1997 19970731 31.07.2000 не діюча

216 21133679 ВД 000201 31.07.1997 19970731 31.07.2001 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

217 03051897 000222 06.08.1997 19970806 06.08.2002 Донецька область не діюча

218 24810347 223 06.08.1997 19970806 06.08.2002 м.Донецьк та Донецька область не діюча

219 Приватна фірма "КОТС" 19031061 252042, м.Київ, а/с 31 000224 07.08.1997 19970807 07.08.2002 м.Київ не діюча

220 Приватна фірма "КОТС" 19031061 252042, м.Київ, а/с 31 000225 07.08.1997 19970807 07.08.2002 м.Київ не діюча

221 24156922 000231 12.08.1997 19970812 12.08.2002 Україна не діюча

222 01203573 000232 12.08.1997 19970812 12.08.2002 м. Донецьк та область Система Телетекст не діюча

223 22887794 000233 12.08.1997 19970812 12.08.2002 м.Київ не діюча

224 21668663 м.Київ,б-р Шевченка,18 000234 12.08.1997 19970812 12.08.2002 Україна не діюча

225 21668663 м.Київ,б-р Шевченка,18 000235 12.08.1997 19970812 12.08.2002 Україна не діюча

226 24883843 000236 12.08.1997 19970812 12.08.2002 м.Біла Церква Київської обл. Кабельне телемовлення не діюча

227 23053984 000238 14.08.1997 19970814 14.08.2002 м.Ромни Сумської обл. Кабельне телемовлення не діюча

228 00122499 000239 14.08.1997 19970814 14.08.2002 Україна не діюча

229 00193228 000240 14.08.1997 19970814 14.08.2002 м.Долинська Кіровоградської обл. Кабельне телемовлення не діюча

230 23065309 000241 14.08.1997 19970814 14.08.2002 Україна не діюча

231 24630314 000242 14.08.1997 19970814 14.08.2002 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Центральне 

вантажне бюро"

м.Черкаси, 
вул.Шевченка, 69

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Діон"

м.Харків, вул. Ромена 
Роллана, 15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Міжнародний Аеропорт 

Миколаїв"

54023, м.Миколаїв, 
Аеропорт ЦА

Ново-Одеський район Миколаївської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
австралійське  
підприємство 

"ВОЛХОНТЕТ-БАНЧІ 
ЛТД"

282000, м.Тернопіль, 
вул.Крушельницької, 

18, кв. 103

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЛАР"

252033, м.Київ, 
вул.Кудряшова, 7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Лямін"

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Лямін"

м.Київ, вул.Хрещатик, 
2, 4-й поверх

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство у 
формі Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Совам 

телепорт Київське 
відділення"

252133, м.Київ, 
вул.Кутузова, 18/7

м.Київ, Львів, Харків, Донецьк, Одеса, 
Дніпропетровськ

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Star Soft 

Ltd"

282000, м.Тернопіль, 
вул.15 квітня, буд.19, 

кв.60

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективному 
підприємству виробничо-

комерційний фірмі 
"Побутрадіотехніка"

341047, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

пр.Трамвайний, 31-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Спеціальний монтажно-
налагоджувальний центр 
№3 "Побутрадіотехніка"

340053, м.Донецьк, 
вул.Якірна, 1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тіс-

сервіс"

340017,м.Донецьк, б-р 
Шевченка,27

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Асоціація 

"Темп"

340114,м.Донецьк, пр-т 
Визволення Донбасу,4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Довірче товариство з 
додадковою 

відповідальністю "Інек-
Траст"

254073,м.Київ, пр-т 
Червоних Козаків,20

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Укрбудтелеком"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Укрбудтелеком"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанії "Крокус-
1"

Київська обл., м.Біла 
Церква, 

вул.Фастівська,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія КТ 
"Ідеал" у формі приватного 

підприємства

Сумська обл.,м.Ромни, 
вул.Маяковського,72,кв

.5
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Укренергозв`язкобуд"

м.Донецьк, 
вул.Красноуфімська,2а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дирекція будованого 
Криворізького гірничо-

збагачувального комбінату 
окислених руд

Кіровоградська 
обл.,м.Долинська 
проммайданчик 

КГЗКОР
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Мережа"

287320,Вінницька 
обл.,м.Хмільник, вул.1 

Травня,11

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Соломія"

Тернопільська 
обл.,Тернопільський р-

н, с.Великі 
Гаї,вул.Паркова,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 11 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

232 24630314 000243 14.08.1997 19970814 14.08.2002 Україна не діюча

233 23323272 000244 14.08.1997 19970814 14.08.2002 Україна не діюча

234 05419407 000245 18.08.1997 19970818 18.08.2002 м.Донецьк та область не діюча

235 23958102 м.Львів а/с 8852 000246 18.08.1997 19970818 18.08.2002 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

236 24651328 000247 18.08.1997 19970818 18.08.2002 м.Артемівськ Донецька обл. Кабельне телемовлення не діюча

237 19140703 000248 18.08.1997 19970818 18.08.2002 м.Новий Розділ Львівської обл. Кабельне телемовлення не діюча

238 20325394 000249 18.08.1997 19970818 18.08.2002 Україна не діюча

239 12988013 000250 18.08.1997 19970818 18.08.2002 Україна не діюча

240 01126996 000251 18.08.1997 19970818 12.08.2007 м.Одеса не діюча

241 21586228 000252 18.08.1997 19970818 18.08.2002 Україна Пейджинговий зв`язок не діюча

242 23977677 000254 18.08.1997 19970818 18.08.2002 м.Донецьк та область Пейджинговий зв`язок не діюча

243 19353391 м.Київ, вул.Кіквідзе, 39 000255 18.08.1997 19970818 18.08.2002 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

244 00131305 000256 20.08.1997 19970820 20.08.2002 м. Київ не діюча

245 14201831 000257 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

246 14113676 000258 21.08.1997 19970821 21.08.2002 м.Херсон Кабельне телемовлення не діюча

247 23099969 000259 21.08.1997 19970821 21.08.2002 м.Знам`янка Кіровоградської області Ефірне телемовлення не діюча

248 02685798 000260 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

249 02685798 000261 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

250 23489765 000262 21.08.1997 19970821 21.08.2002 м.Луганськ та область Ефірне радіомовлення не діюча

251 02292400 000263 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

252 22969500 000264 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

253 13671322 000265 21.08.1997 19970821 21.08.2002 Україна не діюча

254 22268758 000266 21.08.1997 19970821 21.08.2002 м.Севастополь Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

255 13698663 м.Київ-166,а/с 153 000267 26.08.1997 19970826 26.08.2002 Київська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Соломія"

Тернопільська 
обл.,Тернопільский р-н, 

с.Великі 
Гаї,вул.Паркова,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа-

М"

310020,м.Харків,пр-т 
Леніна,12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
виробничо-комерційна 

фірма "Побутрадіотехніка"

340015,м.Донецьк,пр-т 
Миру,13

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Арт-

Медіа"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торговельна 
фірма "Кабельні мережі 
колективного прийому 

телебачення"

Донецька обл., 
м.Артемівськ,    вул. 
Горького, 55а, к.18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-наукове 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лемберг 
Лтд"

Львівська обл., м.Новий 
Розділ, 

вул.Шевченка,26

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Дейта-Експрес"

м.Донецьк,вул.Челюскі
нців, 123\112

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Фортем"

м.Рівне,вул.Грушевсько
го,41

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-дослідний 
проектно-

конструкторський інститут 
морського флоту України з 
дослідним виробництвом

65003, м.Одеса, пров. 
Газовий, 4, к. 620

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Радіоком"

252193,м.Київ,вул.Уши
нського,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Соніко-

зв`язок"

м. Донецьк, пр-т 
Червоногвардійкий,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу 
"Банкомзв`язок"

Київська,Харківська,Дніпропетровська,
Донецька,Запорізька,Одеська, 

включаючи облцентри

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія "Крименерго", 
00131400, м. Сімферополь

01001,м.Київ,вул.Франк
а,5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кварц"

257000,м.Черкаси,вул.
Жовтнева,130

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"Таврида-Спектр"

м.Херсон,вул.Карбишев
а,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Знам`янська міська 
телерадіокомпанія

Кіровоградська обл., 
м.Знам`янка, 

вул.Будьоного, 56
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Спеіс Телеком"

м.Київ,пров.Лаборатор
ний,1 офіс 240

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Спеіс Телеком"

м.Київ,пров.Лаборатор
ний,1 офіс 240

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Незалежна 
телерадіокомпанія 

"Континент"

м.Луганськ,вул.Коцюби
нського,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

європейські послуги 
зв`язку"

252125,м.Київ,пр-т 
Визволителів,1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВК + 

ЮТАР"

253218,м.Київ,вул.Райд
ужна,27

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торс"

252030,м.Київ,вул.М.Ко
цюбинського,4-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Головний басейновий 
радіоцентр" відкритого 

акціонерного товариства 
Південьрефтрансфлот"

м.Севастополь, 
вул.Рибаків, 5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міррор"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 12 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

256 24586482 000268 26.08.1997 19970826 26.08.2002 м.Київ не діюча

257 24597853 000269 26.08.1997 19970826 26.08.2002 м.Київ та область не діюча

258 24928296 000270 26.08.1997 19970826 26.08.2002 Україна не діюча

259 19358282 000271 26.08.1997 19970826 26.08.2002 Україна не діюча

260 19358282 000272 26.08.1997 19970826 26.08.2007 не діюча

261 Корпорація "Імперія" 20684905 000274 26.08.1997 19970826 26.08.2006 м.Сімферополь АР Крим не діюча

262 21516015 м.Київ-34, а/с 326/9 000275 26.08.1997 19970826 26.08.2002 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

263 20740408 000276 27.08.1997 19970827 27.08.2002 Автономна Республіка Крим Транкінговий зв`язок не діюча

264 20740408 000277 27.08.1997 19970827 27.08.2006 Автономна Республіка Крим не діюча

265 19353391 м.Київ, вул.Кіквідзе, 39 000278 28.08.1997 19970828 28.08.2002 не діюча

266 05428010 ВД 000230 12.08.1997 12.08.1997 12.08.2007 м.Краснодонськ Луганської обл. не діюча

267 22117903 ВД 000237 14.08.1997 19970814 14.08.2000 м.Запоріжжя Ефірне радіомовлення не діюча

268 21586228 ВД 000253 18.08.1997 19970818 18.08.2001 м.Київ Пейджинговий зв`язок не діюча

269 21038739 000279 01.09.1997 19970901 01.09.2002 м.Одеса та область Пейджинговий зв`язок не діюча

270 20605751 000282 01.09.1997 19970901 01.09.2002 Україна не діюча

271 20605751 000283 01.09.1997 19970901 01.09.2002 м.Біла Церква Київської обл. Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

272 01190534 000284 01.09.1997 19970901 01.09.2002 Україна не діюча

273 01190534 000285 01.09.1997 19970901 01.09.2002 Україна не діюча

274 01190534 000286 01.09.1997 19970901 01.09.2002 Україна не діюча

275 02070921 000287 02.09.1997 19970902 02.09.2007 м.Київ не діюча

276 24253013 м.Київ,вул.Ракитна,24а 000288 02.09.1997 19970902 02.09.2002 м.Київ та Київська область Ефірно-кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія "Марс"

252174,м.Київ,вул.Реву
цького,5-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіант" 

лтд

252066,м.Київ,вул.Дим
итрова,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Телекомприлад"

м.Київ,б-р Кольцова,5 
кв.35

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітрянного руху України 
"Украерорух"

м.Київ-135,пр-т 
Перемоги,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітрянного руху України 
"Украерорух"

м.Київ-135,пр-т 
Перемоги,14

м.Київ, Київська, Івано-Франківська, 
Хмельницька, Харківська, Полтавська, 

Сумська області, включаючи облцентри

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

м.Сімферополь,вул.Вор
овсько-го,24

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Концерн 

"Алекс"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченська телефонна 
компанія"

АР Крим, м.Керч, 
вул.Танкістів, 7

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченська телефонна 
компанія"

98313, АР Крим, 
м.Керч, вул.Танкістів, 7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу 
"Банкомзв`язок"

м.Київ та Харківська,Донець-
ка,Запорізька,Дніпропетров-

ська,Одеська,Львівська області,АР 
Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Виробничо-технологічний 
зв`язок" дочірнього 

підприємства "Державна 
холдінгова компанія 
"Краснодонвугілля"

94404, Луганська обл., 
м.Краснодон, 

вул.Комсомольська, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна радіокомпанія 
"Алекс"

м.Запоріжжя, 
вул.О.Невського, 88

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Радіоком"

252193,м.Київ,вул.Уши
нського,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Одеса-

пейджинг"

270026,м.Одеса,Грецька 
пл.,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Радіотелефонні 

комунікації"

256400,Київська 
обл.,м.Біла Церква, 

вул.Ярослава 
Мудрого,72а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Радіотелефонні 

комунікаціі"

Київська обл., м.Біла 
Церква, вул.Ярослава 

Мудрого, 72-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу по 

будівництву, монтажу і 
експлуатації засобів 

телекомунікацій, радіо і 
телебачення "Свемон"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу по 

будівництву, монтажу і 
експлуатації засобів 

телекомунікацій, радіо і 
телебачення "Свемон"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу по 

будівництву, монтажу і 
експлуатації засобів 

телекомунікацій, радіо і 
телебачення "Свемон"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національний технічний 
університет України 

"Київський політехнічний 
інститут"

03056,м.Київ,пр-т 
Перемоги,37

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями у формі 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кейбл 

ТВ енд 
Вайерелесс,Україна"



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 13 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

277 21870716 000289 02.09.1997 19970902 02.09.2002 м.Дніпропетровськ та область Пейджинговий зв`язок не діюча

278 24759422 000294 02.09.1997 19970902 02.09.2002 Україна не діюча

279 24759422 000295 02.09.1997 19970902 02.09.2002 м.Одеса та область не діюча

280 13863636 000296 02.09.1997 19970902 02.09.2002 Україна не діюча

281 13863636 000297 02.09.1997 19970902 02.09.2007 м.Миколаїв та область не діюча

282 24803554 000298 02.09.1997 19970902 02.09.2002 м.Донецьк та область не діюча

283 24627057 000300 04.09.1997 19970904 04.09.2002 м.Тернопіль та область не діюча

284 22271248 000301 02.09.1997 19970902 04.09.2002 Ефірне телемовлення не діюча

285 21596422 000302 04.09.1997 19970904 04.09.2002 Україна не діюча

286 193339971 000303 04.09.1997 19970904 04.09.2002 Україна не діюча

287 24570268 м.Київ,вул.Баумана,32 000305 04.09.1997 19970904 04.09.2002 м.Київ та область не діюча

288 23539109 000306 08.09.1997 19970908 08.09.2002 м.Полтава та область Пейджинговий зв`язок не діюча

289 14297222 000309 09.09.1997 19970909 09.09.2007 Україна не діюча

290 20534590 000310 09.09.1997 19970909 09.09.2002 Україна не діюча

291 20534590 000311 10.09.1997 19970910 10.09.2002 м.Івано-Франківськ та область Ефірне радіомовлення не діюча

292 Підприємство "Ритм" 20745713 000312 10.09.1997 19970910 10.09.2002 АР Крим (без м .Севастополь) не діюча

293 00137561 000313 10.09.1997 19970910 10.09.2007 не діюча

294 24926305 000314 10.09.1997 19970910 10.09.2002 Україна не діюча

295 24675642 000315 10.09.1997 19970910 10.09.2002 м.Харків та область Пейджинговий зв`язок не діюча

296 22599262 000316 12.09.1997 19970912 12.09.2007 Україна не діюча

297 24803548 000318 12.09.1997 19970912 12.09.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

298 14121032 000319 12.09.1997 19970912 12.09.2002 м.Херсон та область Кабельне телемовлення не діюча

299 22599262 000320 12.09.1997 19970912 12.09.2007 Україна не діюча

300 25030249 000322 15.09.1997 19970915 15.09.2007 м.Одеса та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-китайське 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 

виробничо-комерційна 
фірма "Хепін-Україна"

320600, м. 
Дніпропетровськ, 

Набережна Леніна,29-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євроком"

270057,м.Одеса,вул.Ще
пкіна,21-а кв.1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євроком"

270057,м.Одеса,вул.Ще
пкіна,21-а кв.1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Астарта"

м.Миколаїв,вул.7-ма 
Попереч-на,1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Астарта"

м.Миколаїв,вул.7-ма 
Поперечна,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Спеціалізований 

монтажно-
налагоджувальний центр 
№1 "Побутрадіотехніка"

340045,м.Донецьк,вул.
Куйбишева,28

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Тернопільінфоком"

м.Тернопіль,вул.Залізн
ична,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Північний Крим"

АР Крим, м. Армянськ, 
мкр-н Васильєва, 1

м.Армянськ та прилеглі райони  АР 
Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Спеціальне 
конструкторське бюро 

"Вісат"

252148,м.Киів,вул.Герої
в Космосу,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Олімп"

293036,Львівська 
обл.,Буський р-н,  смт 

Красне

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Жека"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне 
госпрозрахункове 

підприємство "Укрінфо-
зв`язок"

252025,м.Київ,вул.Кузр
евська,3/5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
німецьке підприємство 

"Інфоком"

253143,м.Київ,вул.міста 
Шалетт,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Шахтобудмонтажне 
управління №6"

340056,м.Донецьк,вул.
Молодих Шахта-рів,86-

а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале дочірнє підприємство 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Гранта"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Дністровська, 65

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

333000,м.Сімферополь,
а/с 52

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
магістральних 

нафтопроводів "Дружба"

м.Львів, 
вул.Липинського,12

Житомирська,Рівненська, 
Львівська,Закарпатська області та 

облцентри

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Алекс 

Радіо"

252000,м.Київ,вул.Б.Хм
ельницького,10 кв.19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Пейджинговий і 

телефонний зв`язок"

м.Харків,вул.Дерев`янк
о,1-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"Телесистеми України"

м.Київ,вул.Солом`янськ
а,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Науково-виробнича фірма 

"Едванс"

м.Донецьк,вул.Куйбиш
ева,31

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Багатогалузеве мале 
підприємство "Берег"

м.Херсон,вул.Патона,17
-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"Телесистеми України"

м.Київ,вул.Солом`янськ
а,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "ЦСС-ЮГ"

м.Одеса, вул. Сонячна, 
10-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 14 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

301 14069917 000323 15.09.1997 19970915 15.09.2002 Україна не діюча

302 22830943 000324 15.09.1997 19970915 15.09.2002 м.Прилуки Черніговської обл. Кабельне телемовлення не діюча

303 21015827 000325 15.09.1997 19970915 15.09.2002 м.Запоріжжя та область не діюча

304 14297222 000327 15.09.1997 19970915 15.09.2007 м.Київ не діюча

305 01190103 000328 15.09.1997 19970915 15.09.2002 м.Севастополь АР Крим не діюча

306 24815296 000329 15.09.1997 19970915 15.09.2002 Транкінговий зв`язок не діюча

307 23727977 000330 16.09.1997 19970916 16.09.2006 Україна не діюча

308 24268011 м.Київ,вул.Щорса,44 000331 16.09.1997 19970916 16.09.2006 Україна Пейджинговий зв`язок не діюча

309 1853111216 000332 17.09.1997 19970917 17.09.2002 Україна не діюча

310 25063869 000333 17.09.1997 19970917 17.09.2002 м.Івано-Франківськ та область не діюча

311 22977474 000335 17.09.1997 19970917 17.09.2002 не діюча

312 14247572 000337 18.09.1997 19970918 18.09.2002 м.Ніжин Черніговської області Кабельне телемовлення не діюча

313 22728989 000338 18.09.1997 19970918 18.09.2002 м.Цюрупинськ Херсонської області Кабельне телемовлення не діюча

314 22731326 000339 18.09.1997 19970918 18.09.2002 Херсонська область Кабельне телемовлення не діюча

315 05478502 000340 18.09.1997 19970918 18.09.2002 Херсонська область Кабельне телемовлення не діюча

316 23163288 000341 17.09.1997 19970917 17.09.2007 Київська область не діюча

317 23584794 000342 22.09.1997 19970922 22.09.2002 Ефірне телемовлення не діюча

318 18017573 000343 22.09.1997 19970922 22.09.2002 Україна не діюча

319 22599262 000344 23.09.1997 19970923 23.09.2012 не діюча

320 22380144 000345 23.09.1997 19970923 23.09.2002 Кабельне телемовлення не діюча

321 22000319 000346 24.09.1997 19970924 24.09.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

322 22000319 000347 24.09.1997 19970924 24.09.2005 не діюча

323 20839822 000348 25.09.1997 19970925 25.09.2002 Україна не діюча

324 05509659 000349 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м. Обухів Київської області не діюча

325 19366502 000350 29.09.1997 19970929 29.09.2004 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Оргтехсервіс"

310204,м.Харків,вул.Ах
сарова,17,к.508

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна фірма 
"Телекомунікаційні 

Інформаційні Мережі"

Чернігівська обл., 
м.Прилуки, вул.1 

Травня 107\18
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна виробничо-
комерційна фірма 

"Інкремент"

270008,м.Одеса,вул.Пів
денна,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
німецьке підприємство 

"Інфоком"

02192,м.Київ,вул.Міста 
Шалетт,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком"

м.Севастополь,вул.В.М
орсь-ка,21

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Колумбус-плюс"

Донецька 
обл.,м.Маріуполь, 

вул.Артема,88

м.Маріуполь та прилеглі райони 
Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Інвест", 23727977, м. Київ

01001,м.Київ,вул.Хрещ
атик,22

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "У-Пейдж"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Пасічніченко Віктор 

Григорович

м.Ірпінь,вул.Миру,1-
а,кв.85

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна фірма "Сат-Радіо 
сервіс"

Івано-Франківська 
обл.,м.Тисмениця, 

вул.Голуба,30

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

 Приватне підприємство 
"Фірма "Соломія"

245780,Сумська 
обл.,м.Конотоп,вул.Бу-

дівельників,38

м.Конотоп та Конотопсь-  кий р-н 
Сумської області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Гектор"

Чернігівська 
обл.,м.Ніжин,  

вул.Липіврізька,55-Г
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Тоніс"

Херсонська обл., 
м.Цюрупинськ, вул. 

Миру, 3
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна промислово-
торгівельна фірма "Вітал"

м.Херсон,вул.Комкова,
92

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Вікторія"

м.Херсон,вул.Чорномор
ська,22а

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Наутилус-К"

042212,м.Київ,вул.Мал
иновського,11, кв.70

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомпанія "Азимут"

Київська обл., 
м.Бровари,   

вул.Грушевського, 9

м.Бровари та Броварський р-н Київської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
промислово-комерційне 

підприємство 
"Фірма"Інвекс"

252006,м.Київ,вул.Горь
кого,169

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"Телесистеми України"

м.Київ,вул.Солом`янськ
а,3

м.Київ,АР Крим(за виклю-ченням 
м.Севастополь), м.Запоріжжя та область, 

м.Днепропетровськ та  
область,м.Донецьк та 

область,м.Луганськ та область,м.Львів 
та область, м.Одеса та область,м.Хар-ків 

та область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+"

м.Львів,пр-т Червоної 
калини,39

м.Львів, м.Моршин, м.Дрогобич 
Львівської області та м.Калуш Івано-

Франківської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
підприємство "Доріс"

83055,м.Донецьк,пр-т 
Гурова,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
підприємство "Доріс"

234055,м.Донецьк,пр-т 
Гутарова,2

Донецька, Луганська, Харківська 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"Галкос"

290066,м.Львів,вул.Зуб
рівська,11

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Київський 

картонно-паперовий 
комбінат"

08700,Київська 
обл.,м.Обухів, 

вул.Київська,130

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
словенське підприємство 

"Люза" у формі товариства 
з обмеженою 

відповідальністю

69002,м.Запоріжжя,пр-т 
Леніна,81,   а/с 6885

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 15 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

326 22267425 000351 29.09.1997 19970929 29.09.2002 Ленінський район АР Крим Ефірне телемовлення не діюча

327 24558215 000352 29.09.1997 19970929 29.09.2002 м.Чернігів та область Кабельне телемовлення не діюча

328 13924875 000353 29.09.1997 19970929 29.09.2002 м.Одеса та область не діюча

329 23286329 000354 29.09.1997 19970929 29.09.2002 м.Запоріжжя та приміська зона Ефірне радіомовлення не діюча

330 20609200 000355 29.09.1997 19970929 29.09.2002 Київська область не діюча

331 13987597 000356 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м. Рівне та Рівненська область не діюча

332 01184901 000357 29.09.1997 19970929 29.09.2007 Київська область не діюча

333 01184901 000358 29.09.1997 19970929 29.09.2007 Київська область не діюча

334 01184901 000359 29.09.1997 19970929 29.09.2007 Київська область не діюча

335 01184901 000360 29.09.1997 19970929 29.09.2007 Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

336 22211233 000362 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м.Кіровоград та область не діюча

337 22211233 000363 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м.Кіровоград та область не діюча

338 22211233 000365 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м.Кіровоград та область Проводове мовлення не діюча

339 22211233 000366 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м.Кіровоград та область не діюча

340 22211233 000367 29.09.1997 19970929 29.09.2007 м.Кіровоград та область не діюча

341 14291403 000368 29.09.1997 19970929 29.09.2002 Україна не діюча

342 19437641 000369 29.09.1997 19970929 29.09.2002 Україна не діюча

343 01184901 000370 29.09.1997 19970929 29.09.2007 Київська область Проводове мовлення не діюча

344 13803858 001754 17.09.1997 19980917 17.09.2002 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

345 23103300 ВД 000280 01.09.1997 19970901 01.09.2001 м.Вінниця та область Пейджинговий зв`язок не діюча

346 19047568 ВД 000281 01.09.1997 19970901 01.09.2000 Одеса та Одеська область не діюча

347 21632282 ВД 000290 02.09.1997 19970902 02.09.2000 Україна не діюча

348 21632282 ВД 000291 02.09.1997 19970902 02.09.2000 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телекомпанія "Орфей" у 
формі малого приватного 

підприємства"

АР Крим, смт. Леніно, 
вул.Шосейна, 18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Дитинець"

м.Чернігів,вул.Леніна,6
8,к.1503

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

СКБ "Антарес" у вигляді 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

270028,м.Одеса,вул.Вне
шня,132

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіо 

"Європа Плюс Запоріжжя"

м.Запоріжжя, 
вул.Маяковського, 16, 

к. 36

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Магнус Лімітед"

265400,Київська 
обл.,м.Біла Церква, 

вул.60 років 
Жовтня,11,к.48

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Рівненське державне 
авіаційне підприємство 

"Універсал-Авіа"

33004,м.Рівне,вул.Авіат
орів,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

252098,м.Київ,вул.Павл
а Тичини,6-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

м.Київ,вул.Павла 
Тичини,6-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

м.Київ,вул.Павла 
Тичини,6-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

м.Київ,вул.Павла 
Тичини,6-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кіровоградске обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Кіровоградтелеком"

м.Кіровоград,вул.Гогол
я,72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кіровоградске обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Кіровоградтелеком"

316050,м.Кіровоград,ву
л.Гоголя,72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кіровоградске обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Кіровоградтелеком"

м.Кіровоград,вул.Гогол
я,72

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кіровоградске обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Кіровоградтелеком"

316050,м.Кіровоград,ву
л.Гоголя,72

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кіровоградске обласне 
державне підприємство 

електрозв`язку 
"Кіровоградтелеком"

м.Кіровоград,вул.Гогол
я,72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
підпиємство "Джест Лтд" 252042,м.Київ-42,а/с218

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Астра" лтд

320059,м.Дніпропетров
ськ,вул.Будіве-

льників,34

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

м.Київ,вул.Павла 
Тичини,6-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телебойман" ("ТБМ") ЛТД

79066,м.Львів,вул.Довж
енко, 8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Вінпейджинг"

м.Вінниця,вул.Козицьк
ого,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"АРТК "Глас"

м.Одеса,вул.Канатна,83,
офіс 420

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-

виробниче підприємство 
"Каскад"

252151,м.Київ,Повітро
флотський пр-т,54

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-

виробниче підприємство 
"Каскад"

252151,м.Київ,Повітро
флотський пр-т,54

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 16 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

349 21632282 ВД 000292 02.09.1997 19970902 02.09.2000 Україна не діюча

350 21632282 ВД 000293 02.09.1997 19970902 02.09.2000 Україна не діюча

351 22929417 ВД 000304 04.09.1997 19970904 04.09.2000 Донецька,Запорізька,Львів- ська області Пейджинговий зв`язок не діюча

352 00130926 ВД 000326 15.09.1997 15.09.1997 15.09.2007 м.Запоріжжя та область не діюча

353 24512182 000336 06.10.1997 19971006 06.10.2002 м.Запоріжжя не діюча

354 23839509 000371 01.10.1997 19971001 01.10.2002 м.Хмельницький Кабельне телемовлення не діюча

355 03051937 000373 01.10.1997 19971001 01.10.2002 Кабельне телемовлення не діюча

356 13776371 000375 01.10.1997 19971001 01.10.2004 Автономна Республіка Крим не діюча

357 13776371 000376 01.10.1997 19971001 01.10.2002 Автономна Республіка Крим Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

358 23492164 000378 03.10.1997 19971003 03.10.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

359 25038469 000379 03.10.1997 19971003 03.10.2007 м.Одеса та область не діюча

360 20299567 000380 03.10.1997 19971003 03.10.2002 м.Дніпропетровськ та область Транкінговий зв`язок не діюча

361 01473864 000381 03.10.1997 19971003 03.10.2002 м.Запоріжжя та Запорізька область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

362 01473864 000382 03.10.1997 19971003 03.10.2009 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

363 24910480 000383 03.10.1997 19971003 03.10.2007 м.Запоріжжя та область не діюча

364 24502582 000384 03.10.1997 19971003 03.10.2007 Кобеляцький р-н Полтавської області не діюча

365 19242243 000385 07.10.1997 19971007 07.10.2002 Україна не діюча

366 20721291 000386 07.10.1997 19971007 07.10.2002 АР Крим Транкінговий зв`язок не діюча

367 25033689 000388 07.10.1997 19971007 07.10.2007 м.Одеса та область не діюча

368 24845469 000389 09.10.1997 19971009 09.10.2002 м.Лисичанськ Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

369 24699022 000390 09.10.1997 19971009 09.10.2002 м.Житомир та область Пейджинговий зв`язок не діюча

370 13696227 000391 09.10.1997 19971009 09.10.2002 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-

виробниче підприємство 
"Каскад"

252151,м.Київ,Повітро
флотський пр-т,54

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-

виробниче підприємство 
"Каскад"

252151,м.Київ,Повітро
флотський пр-т,54

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трансєвропейський 
зв`язок"

252125,м.Київ,пр-т 
Визволителів,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія 
"Запоріжжяобленерго"

69015, 
м.Запоріжжя,вул.Кияшк

о,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Спектр-плюс"

м.Запоріжжя,вул.Військ
буд,84, к.69

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Муніципальна 

телерадіокомпанія "Вибір"

м.Хмельницький, 
вул.Прибузька, 2, 

кв.135

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
Артемівський завод 
"Побутрадіотехніка"

Донецька 
обл.,м.Артемівськ, 

вул.Куйбишева,14-а

м.Артемівськ та район Донецької 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу мале 

впроваджувальне 
підприємство "Радіомет"

95000, м Сімферополь, 
вул.Р.Люксембург, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу мале 

впроваджувальне 
підприємство "Радіомет"

м Сімферополь, 
вул.Р.Люксембург, 2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укрпейдж"

м.Київ,провулок 
Лаборатор-ний,1офіс 

240

Київська,Запорізька, Днепропетр-ка, 
Донецька,Луганська,Львівська,Одеська, 

Харківська,Чернігівська, 
Черкаська,Тернопіл-ка, Вінницька, 

Чернівецька, 
Хмельницька,Закарпатська,Кіровоградс

ька,Волинська,Ів-
Франківська,Рівненська обл., АР Крим, 

м.Севастополь

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Цифрові комунікаційні 
системи" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Одеса,вул.Болгарська,
52

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Трименс, Лтд"

м.Дніпропетровськ, пр-
т К.Маркса, 93

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

69118, м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

69118, м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест-

Таврія"

69118, м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірне підприємство 
"Вузол зв`язку ВАТ 

"Ліщинівка"

39221,Полтавська 
обл.,Кобеляцький р-
н,смт.Білики,пл.Мате 

Залки,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Упроваджувально-
виробниче Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Віріліс"

254123,м.Київ,вул.Коро
льова,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Інтерком"

м.Сімферополь, вул. 
Шполянська, 18/16, 

к.65
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Цифрові 

системи зв`язку"

м.Одеса,Люстдорфська 
дорога, 55-в

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю телерадіо-

компанія "Лік ТБ"

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 

вул.О.Дундича,16

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Житомиррадіоком"

Житомирська 
обл.,Житомирський р-

н, с.Оліївка, 
вул.Звягельська,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Науково-виробниче 

підприємство "Інтевіс"

252148,м.Київ,пр-т  50 
років Жовтня,2-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 17 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

371 20015819 000392 09.10.1997 19971009 09.10.2002 Україна не діюча

372 24578956 000393 09.10.1997 19971009 09.10.2002 Дарницький район м.Київ Кабельне телемовлення не діюча

373 20467409 000394 09.10.1997 19971009 09.10.2002 м.Ужгород та Закарпатська область Ефірне телемовлення не діюча

374 20836290 000395 09.10.1997 19971009 09.10.2002 Україна не діюча

375 24538589 000396 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

376 24538589 000398 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

377 25039397 000399 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

378 05515499 000400 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м. Донецьк та Донецька область не діюча

379 08571096 000401 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м. Харків не діюча

380 19028202 000402 10.10.1997 19971010 10.10.2007 не діюча

381 19028202 000405 10.10.1997 19971010 10.10.2007 Київ та область не діюча

382 19028202 000406 10.10.1997 19971010 10.10.2007  Україна не діюча

383 24756889 000407 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Херсон Кабельне телемовлення не діюча

384 19120014 000408 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

385 21142046 000409 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

386 22971230 м.Київ,вул.Райдужна,27 000410 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Кабельне телемовлення не діюча

387 22971230 000411 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Київ Ефірне радіомовлення не діюча

388 24812429 000412 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Донецьк Кабельне телемовлення не діюча

389 22471958 000414 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Одеса та область не діюча

390 22471958 000415 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Одеса та область не діюча

391 20959621 000416 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м.Одеса не діюча

392 19470530 000417 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

393 21208414 000418 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

394 14310862 000419 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Славутич Київської області Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нью 

Вінд Лтд"

252028,м.Київ,пр-т 
Науки,41

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство "Івк-
Дарниця"

м.Київ,вул.Сімферопол
ьська,5/1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Спектр"

м.Ужгород, 
вул.Белінського, 8/3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"РПІКС"

м.Львів,вул.Пасічна, 
73/65

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп 

2000", 24538589, м. Одеса

270012,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп 

2000", 24538589, м. Одеса

270012,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп-

Інтернет"

270012,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

Вузол виробничо-
технологічного зв`язку 
дочірнє підприємство 
Державної холдінгової 

компанії "Селидіввугілля"

85400, Донецька обл., 
м.Селідово, 

вул.К.Маркса, 41-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Університет внутрішніх 
справ

61080,м.Харків,пр-т 50-
річчя СРСР,27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

м.Київ,вул.Лебедева-
Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Київська,Одеська області включно 
облцентри

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

м.Київ,вул.Лебедева-
Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

252008,м.Київ,вул.Лебе
дева-Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна фірма "Вега 
Спутник"

м.Херсон,вул.Перекопс
ька,178-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"Електрозв`язок"

253090,м.Київ,вул.Лоба
чевського,23

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юк-

Вест-Лайн"

282002,м.Тернопіль,вул
.Весела,1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Інтервідео-Київ"

Дніпропетровський,Харківський,Мінськ
ий,Дарницький райони м.Київ

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Інтервідео-Київ"

м.Київ, вул.Райдужна, 
27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВК-

Донбас"

м.Донецьк,пр-т 
Миру,13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне товариство 
"Радіант КСГ"

270072,м.Одеса,вул.І.Ра
біна,43,кв.61

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне товариство 
"Радіант КСГ"

270072,м.Одеса,вул.І.Ра
біна,43,кв.61

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп"

м.Одеса,вул. 
Гвоздичний пров., 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Базис"

310166,м.Харків,а/с428
3

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна багатогалузева 
фірма "Пронто"

310166,м.Харків,вул.Ле
ніна,3,кв.49

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Чорнобильська атомна 

електростанція"

Київська обл., 
м.Славутич



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 18 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

395 00191129 000420 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м. Маріуполь Донецької області не діюча

396 21670940 000421 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м.Київ та Київська область не діюча

397 13798086 000423 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

398 13798086 000424 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Львів та область Обробка поштових відправлень не діюча

399 14369176 000425 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

400 14369176 000426 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

401 14369176 000427 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Україна не діюча

402 14369176 000428 10.10.1997 19971010 10.10.2007 м. Київ не діюча

403 24943605 000429 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

404 21393305 000430 10.10.1997 19971010 10.10.2002 м.Чернігів та область Транкінговий зв`язок не діюча

405 23550507 000431 10.10.1997 19971010 10.10.2002 Полтавська,Сумська області не діюча

406 25203520 002207 05.10.1997 19991005 05.10.2009 м. Київ не діюча

407 25126127 002208 05.10.1997 19991005 05.10.2009 не діюча

408 22928300 ВД 000374 01.10.1997 01.10.1997 01.10.2007 м.Київ та Київська область не діюча

409 20942023 ВД 000377 02.10.1997 19971002 02.10.2001 м.Одеса та область Транкінговий зв`язок не діюча

410 20721291 ВД 000387 07.10.1997 07.10.1997 07.10.2007 АР Крим не діюча

411 25268459 ВД 000413 10.10.1997 10.10.1997 10.10.2007 м.Київ,м.Одеса та область, АР Крим не діюча

412 20940857 ВД 000422 10.10.1997 10.10.1997 10.10.2007 м.Одеса та область не діюча

413 21673832 000442 06.11.1997 19971106 06.11.2010 Україна не діюча

414 21673832 000443 06.11.1997 19971106 06.11.2010 Україна не діюча

415 21673832 000444 06.11.1997 19971106 06.11.2010 Україна не діюча

416 21673832 000445 06.11.1997 19971106 06.11.2010 Україна не діюча

417 00201276 000446 11.11.1997 19971111 11.11.2002 м.Вінниця та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Маріупольський 
металургійний комбінат 

ім.Ілліча"

87504,Донецька 
обл.,м.Маріуполь, 

вул.Левченка,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне 
підприємство"Діалог-

зв`язок"

м.Київ,б-р 
Л.Українки,24,кв.48

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Львів-

Інтерсервіс"

290007,м.Львів,вул.Зеле
на,115

м.Київ,м.Львів та область, м.Одеса та 
область, м.Хар-ків та область,М.Івано-
Фран-ківськ та область,м.Терно-піль та 

область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Львів-

Інтерсервіс"

290007,м.Львів,вул.Зеле
на,115

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест-

Київ"

м.Київ,вул.Політехнічн
а,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест-

Київ"

м.Київ,вул.Політехнічн
а,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест-

Київ"

м.Київ,вул.Політехнічн
а,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест-

Київ"

03056, м.Київ, 
вул.Політехнічна, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі закритого 
акціонерного товариства 

"Укрпейдж"

252133,м.Київ,провулок 
Лаборатор-ний,1офіс 

240

Київська, Запорізька, Днепропетр-ка, 
Донецька,Луганська,Львівська,Одеська, 

Харківська,Чернігівська, 
Черкаська,Терноп-ка,Вінницька, 

Чернівецька, Хмельн-ка, 
Закарпатська,Кіровоградська,Волинська

,Ів-Франківська,Рівненська обл.,АР 
Крим, м.Севастополь

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 
українсько-американське 
підприємство "Майкро"

м.Чернігів, вул.Леніна, 
68, к.1506

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Полтаваінфоком"

м.Полтава,вул.Жовтнев
а,33, а/с 92

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство - Міжнародний 

центр культурних та 
ділових зв`язків 

"КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"

м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оракул"

АР Крим, Ленінський 
р-н, м. Щолкіно, 97, к. 

62

Ленінський район Автономної 
Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київ-

телефон"

01042, м.Київ, вул. 
І.Кудрі, 12-3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма  

"Арус-Одеса"

м.Одеса, 
вул.Терешковой, 27, 

офіс 202

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Інтерком"

95034, 
м.Сімферополь,вул. 

Шполянська, 18/16, к. 
65

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Альфаком"

02090, 
м.Київ,вул.В.Сосюри,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Авінф 

Лтд"

65045, м.Одеса, 
вул.Катерининська, 25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

м.Київ,пр-т 
Червонозоряний,51

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

м.Київ,пр-т 
Червонозоряний,51

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51, 2-

й поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма  

"Селбанго"

м.Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 25

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 19 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

418 14116433 000447 11.11.1997 19971111 11.11.2002 м. Херсон Кабельне телемовлення не діюча

419 13621494 000448 11.11.1997 19971111 11.11.2004 м.Запоріжжя та область не діюча

420 13621494 000451 11.11.1997 19971111 11.11.2004 м.Запоріжжя та область не діюча

421 64368696 000453 13.11.1997 19971113 13.11.2002 АР Крим не діюча

422 25031763 000454 18.11.1997 19971118 18.11.2002 м.Одеса та область не діюча

423 00242985 000455 13.11.1997 19971113 13.11.2002 Україна не діюча

424 14326018 000457 13.11.1997 19971113 13.11.2002 м.Ялта АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

425 24883913 000458 14.11.1997 19971114 14.11.2007 Київська область не діюча

426 20776820 000459 14.11.1997 19971114 14.11.2002 м.Сокаль Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

427 14286365 000460 14.11.1997 19971114 14.11.2002 м.Болград Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

428 25263953 м.Київ,вул.Десятина,4/6 000461 14.11.1997 19971114 14.11.2007 м.Київ не діюча

429 23177968 000462 14.11.1997 19971114 14.11.2002 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

430 23177968 000464 14.11.1997 19971114 14.11.2002 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

431 22130246 000465 17.11.1997 19971117 17.11.2002 Україна не діюча

432 24771558 000467 17.11.1997 19971117 17.11.2002 м.Одеса та область не діюча

433 25094657 000468 17.11.1997 19971117 17.11.2002 м.Донецьк та область Кабельне телемовлення не діюча

434 23979469 000469 18.11.1997 19971118 18.11.2002 Україна Кабельне телемовлення не діюча

435 21142046 000473 18.11.1997 19971118 18.11.2002 Україна не діюча

436 13413790 000474 18.11.1997 19971118 18.11.2009 м.Луганськ та Луганська область не діюча

437 19222507 000475 18.11.1997 19971118 18.11.2009 Херсонська область не діюча

438 20640753 000478 18.11.1997 19971118 18.11.2004 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

439 22297383 000480 18.11.1997 19971118 18.11.2004 АР Крим не діюча

440 22116418 000482 18.11.1997 19971118 18.11.2004 м.Запоріжжя та область не діюча

441 14228020 000483 19.11.1997 19971119 19.11.2004 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Незалежна телекомпанія 
"Норма-4"

73039,м.Херсон,вул.По
кришева,16

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

інформаційна фірма 
"Комінт,Лтд."

330002,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,81

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

інформаційна фірма 
"Комінт,Лтд."

м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 81

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Локсеєв Олег 

Володимирович

334410,АР 
Крим,м.Бахчисарай,вул.

Суворова,9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Зв`язок-

сервіс"

270100,м.Одеса,вул.Кня
зівська,21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
дослідний центр "Квазар"

252030,м.Київ,вул.Б.Хм
ельницького,16-22

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
об`єднання "Інформаційні 

технології"

м.Київ,вул.Ревуцького,5
а

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Білоцерківська телефонна 
компанія"

256400,Київська 
обл.,м.Біла Церква, 

вул.Пролетарська,13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рубус"

м.Львів,вул.Новий 
світ,18,кв.5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Двінянін Володимир 

Леонідович

Одеська 
обл.,м.Болград,вул.25 

Чапаївської 
дивізії,33/55

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сі-Ті-Сі"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

253222,м.Київ,вул.Закр
евського,15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

253222,м.Київ,вул.Закр
евського,15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-комерційна 
фірма "Пік"

330063,м.Запоріжжя,ву
л.Свердлова,28

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство у вигляді 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Нетсі"

270026,м.м.Одеса,пл.Гр
ецька,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Спеціалізований 

монтажно-
налагоджувальний центр 
№2 "Побутрадіотехніка"

м.Донецьк,вул.Універс
итетська, 73

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Міське 

будівництво"

м.Донецьк,вул.Куйбиш
ева,240,   кв.118-119

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юк-

Вест-Лайн"

м.Тернопіль,вул.Весела,
1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганська телефона 
компанія"

91006,м.Луганськ,вул.Л
енінського  комсомолу, 

1б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне мале 
підприємство "Фірма  

"Альтек"

73000,м.Херсон,вул.Бел
інського,8-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма "Свіч"

25028,м.Кіровоград,вул.
Волкова,13-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Крим 

Орбітел"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Скрипниченко, 
30/13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство Геркон"

м.Запоріжжя,вул.Горьк
ого,159

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Таско"

14005,м.Чернігів,вул.Ко
мсомольська, 12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 20 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

442 20963002 000484 19.11.1997 19971119 19.11.2004 м.Одеса та область не діюча

443 22360503 000485 11.11.1997 19971111 11.11.2002 Кабельне телемовлення не діюча

444 20844266 000488 18.11.1997 19971118 18.11.2002 Україна не діюча

445 22011048 000489 18.11.1997 19971118 18.11.2007 м. Донецьк не діюча

446 23153114 000490 18.11.1997 19971118 18.11.2002 Україна не діюча

447 20454105 000491 19.11.1997 19971119 19.11.2004 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

448 22414044 000493 19.11.1997 19971119 19.11.2005 Львівська область не діюча

449 22015388 000494 19.11.1997 19971119 19.11.2005 не діюча

450 21028346 000495 19.11.1997 19971119 19.11.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

451 22045629 000496 19.11.1997 19971119 19.11.2006 м.Житомир та область не діюча

452 23290455 000497 19.11.1997 19971119 19.11.2006 Запорізька область не діюча

453 21876529 000498 19.11.1997 19971119 19.11.2006 не діюча

454 22826083 000499 19.11.1997 19971119 19.11.2006 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

455 24162204 000500 19.11.1997 19971119 19.11.2006 м.Маріуполь Донецької області не діюча

456 24740747 000501 18.11.1997 19971118 18.11.2007 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

457 24737633 000502 18.11.1997 19971118 18.11.2002 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

458 22501369 000503 19.11.1997 19971119 19.11.2006 м.Одеса та Одеська область не діюча

459 22108784 000504 19.11.1997 19971119 19.11.2006 Закарпатська область не діюча

460 13528079 000505 19.11.1997 19971119 19.11.2006 м.Донецьк та приміська зона не діюча

461 00179714 000506 20.11.1997 19971120 20.11.2006 м.Донецьк та Донецька область не діюча

462 13381630 000507 20.11.1997 19971120 20.11.2002 м.Луганськ Кабельне телемовлення не діюча

463 14286365 000508 20.11.1997 19971120 20.11.2002 м.Болград Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

464 24821061 000509 20.11.1997 19971120 20.11.2002 м.Донецьк та область Пейджинговий зв`язок не діюча

465 20530616 000510 20.11.1997 19971120 20.11.2003 м.Івано-Франківськ та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-впроваджувальне 
підприємство "Секанс"

м.Одеса, вул.Грецька, 
44

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "Фігура"

81400, Львівська обл., 
м.Самбір, п/с 30

м.Самбір та Самбірський район 
Львівської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-торгово-
господарське об`єднання 

концерн "Сімекс"

290038,м.Львів,вул.Яро
шинської,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Резонанс" ЛТД

83003,м.Донецьк,пр-т 
Ілліча,81

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укртракс"

м.Київ,вул.Володимирс
ька,8

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

"Теком"

м.Ужгород,вул.Шумна,
32/39

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст"

82400,Львівська 
обл.,м.Стрий,вул.Ба-

чинської,4а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кристал"

м.Донецьк, 
вул.Байдукова, 80

м.Донецьк та область, м.Миколаїв та 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"РОСІНКА", 21028346, м. 
Одеса

65045,м.Одеса,вул.Ново
сельського, 99/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
литовське підприємство 

"Житомир-Сігма" у формі 
закритого акціонерного 

товариства

м.Житомир, 
вул.Вітрука, 28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "СВІТтелеком"

м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 86

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефон"

Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ 
вул.Сирівця, 47, кв.25

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів

14027,м.Чернігів,пр-т 
Жовтневої революції,76

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Інтерквант"

Донецька 
обл.,м.Маріуполь, 

вул.Леніна,68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Міжнародне інформаційне 
бізнес-агентство "Ай-Бі-Ей 

Інтернешнл"

252001,м.Київ-
1,вул.Хрещатик,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"Медіа Інвест"

м.Київ-
62,вул.Чистяківська,12, 

кв.30

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОКСЕРВІС
", 22501369, м. Одеса

65045,м.Одеса,вул.Ново
сельського, 99/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Конкордія"

295741,Закарпатська 
обл.,Тячівський р-н, 

с.Діброва, 
вул.Борканюка,17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
"Інфо" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

83037, м.Донецьк-37, 
вул. Газети 

"Комсомолець 
Донбасу", 43-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Промтелеком"

83121,м.Донецьк,вул.С
обінова,2а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Обласне об`єднання 
"Луганське кабельне 

телебачення"

м. Луганськ, пл. Героїв 
Великої Вітчизняної 

війни, 3а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Двінянін 

Володимир Леонідович

Одеська обл., 
м.Болград, вул. 25 

Чапаївської дивізії, 
33/47

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Нова Хвиля"

340076, м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський,1

2
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТТК"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Грюнвальська,17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 21 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

466 20530616 000511 20.11.1997 19971120 20.11.2003 м.Івано-Франківськ та область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

467 24731984 000512 20.11.1997 19971120 20.11.2002 Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

468 20572069 000515 21.11.1997 19971121 21.11.2007 не діюча

469 23462022 000516 24.11.1997 19971124 24.11.2005 м.Харків та область не діюча

470 05427884 000517 24.11.1997 19971124 24.11.2005 м. Луганськ та Луганська область не діюча

471 22818250 000518 24.11.1997 19971124 24.11.2006 м.Чернігів та область не діюча

472 21926954 000519 24.11.1997 19971124 24.11.2006 не діюча

473 03534506 000521 24.11.1997 19971124 24.11.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

474 24512176 000522 24.11.1997 19971124 24.11.2002 Ефірне радіомовлення не діюча

475 14308411 000527 25.11.1997 19971125 25.11.2002 не діюча

476 14333981 м.Керч,селище Жуковка 000530 25.11.1997 19971125 25.11.2006 м.Керч селище Жуковка АР Крим не діюча

477 21728556 000531 25.11.1997 19971125 25.11.2006 м.Вінниця та область не діюча

478 22779609 000532 25.11.1997 19971125 25.11.2006 м.Кузнецовськ Рівненської області не діюча

479 Кооператив "Моніка" 20679293 000533 25.11.1997 19971125 25.11.2006 не діюча

480 22380144 000534 26.11.1997 19971126 26.11.2002 Україна не діюча

481 22243128 000535 26.11.1997 19971126 26.11.2002 АР Крим не діюча

482 13622463 000536 26.11.1997 19971126 26.11.2002 м.Запоріжжя Ефірне радіомовлення не діюча

483 01282609 000537 21.11.1997 19971121 21.11.2004 м.Харків не діюча

484 14117214 000538 21.11.1997 19971121 21.11.2004 м.Херсон не діюча

485 14282545 000539 21.11.1997 19971121 21.11.2004 Одеська область не діюча

486 19362881 000542 21.11.1997 19971121 21.11.2004 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

487 01994095 000543 21.11.1997 19971121 21.11.2005 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТТК"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Симоненка, 1, а/с 

18
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Політранк"

м.Київ, пр.Перемоги, 
60/2

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний міжнародний 
аеропорт "Бориспіль"

08300,Київська 
обл.,м.Бориспіль-

7,аеропорт "Бориспіль"

м.Бориспіль та Бориспільській район 
Київської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
підприємство "Спеціальне 

конструкторське бюро 
електронного 

приладобудування"-
товариство з обмеженою 

відповідальністю

м.Харків-
33,вул.Шевченка,317

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Орендне підприємство 
"Центральний вузол 

виробничо-технологічного 
зв`язку Луганської області"

91058,м.Луганськ,вул.Л
ермонтова,1г

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укрзв`язкобуд"

м.Чернігів,вул.1 
Травня,189,кв.1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Придніпровський 
Ньюбрідж Системз 

Інтегрейшн"

49005, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Чернишевського, 27, 

корп. 8, кв. 8

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Запоріжжя та Запорізька 

область, м.Миколаїв та Миколаївська 
область, м.Полтава та Полтавська 
область, м.Херсон та Херсонська 

область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізико-математичний 
інститут ім.Г.В.Карпенка 

Національної академії наук 
України

79601, м.Львів, ГСП 
вул. Наукова, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Контакт"

м.Запоріжжя, 
вул.Седова, 12

м.Запоріжжя,м.Мелітополь, м.Бердянськ 
Запорізької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне закрите 
акціонерне товариство 

"Конструкторське бюро 
"Дніпровське"

320013,м.Дніпропетров
ськ,вул.Будівельників,3

4

Дніпрпетровська,Запорізька та 
Херсонська області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Переправа Крим-Кубань"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

закрите акціонерне 
товариство "Вінниця 

телефон"

м.Вінниця,пр-т 
Коцюбинського,28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Панда"

Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, майдан 

Незалежності, 9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

АР Крим, с.Новоозерне, 
пр-т Десантників, 2, 

кв.43

с.Мирний та с.Новоозерне Автономної 
Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+"

290070,м.Львів,пр-т 
Червоної калини,39

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіо-

ритм"

м.Севастополь,пр-т 
Перемоги,96

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство науково-
виробнича фірма "Сага"

м. Запоріжжя, пр-т 
Леніна, 111-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Молодіжний житловий 

комплекс 
"Інтернаціоналіст"

61058,м.Харків,вул.Дан
илевського,38

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале підприємство 
"Плутон"

73002,м.Херсон,вул.Пер
екопська,67

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-американське 
спільне підприємство 

"ІРЕН"

65496, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 

смт Таірово, 
вул.Набережна, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
російське підприємство 

"Промторгінвест-Компані"

53020, 
Дніпропетровська обл., 

Криворізький р-н, с. 
Лозоватка, вул. 

Ватутіна, 1-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Центральна міська клінічна 
лікарня

м.Київ-
4,вул.Шовковична,39/1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 22 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

488 22752775 000544 21.11.1997 19971121 21.11.2005 Херсонська область не діюча

489 24706621 000547 26.11.1997 19971126 26.11.2002 м.Житомир Ефірне радіомовлення не діюча

490 01125732 000548 26.11.1997 19971126 26.11.2007 м.Маріуполь Донецької області не діюча

491 01125732 000549 26.11.1997 19971126 26.11.2002 м.Маріуполь Донецької області не діюча

492 01125732 000550 26.11.1997 19971126 26.11.2002 м.Маріуполь Донецької області Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

493 04630809 000551 26.11.1997 19971126 26.11.2007 не діюча

494 01128788 000552 26.11.1997 19971126 26.11.2007 Івано-Франківська область не діюча

495 24364273 000553 26.11.1997 19971126 26.11.2007 Київська область не діюча

496 24364273 000554 26.11.1997 19971126 26.11.2002 Україна не діюча

497 22449427 000556 27.11.1997 19971127 27.11.2005 м. Одеса не діюча

498 22260977 000557 27.11.1997 19971127 27.11.2005 АР Крим не діюча

499 22795715 000558 27.11.1997 19971127 27.11.2005 м.Черкаси та область не діюча

500 Фірма "Назіс" 22174887 000560 27.11.1997 19971127 27.11.2005 не діюча

501 Корпорація "Промтелеком" 23357986 000563 27.11.1997 19971127 27.11.2002 не діюча

502 21922778 000564 28.11.1997 19971128 28.11.2005 м.Дніпропетровськ та область не діюча

503 20277643 000565 28.11.1997 19971128 28.11.2005 не діюча

504 24122771 000567 21.11.1997 19971121 21.11.2002 м.Херсон та область не діюча

505 19478135 000568 28.11.1997 19971128 28.11.2002 м.Київ не діюча

506 14063458 000569 28.11.1997 19971128 28.11.2002 Україна не діюча

507 13969553 000570 28.11.1997 19971128 28.11.2005 м.Рівне та Рівненська область не діюча

508 23218581 м.Одеса,вул.Радісна,2/4 000571 28.11.1997 19971128 28.11.2006 м.Одеса не діюча

509 00131400 000572 28.11.1997 19971128 28.11.2006 Автономна Республіка Крим не діюча

510 00952737 000573 28.11.1997 19971128 28.11.2006 м.Луганськ не діюча

511 00372718 000574 28.11.1997 19971128 28.11.2006 с.Оженін Рівненської області не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробниче підприємство 
"Светон" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

73485,м.Херсон,селище 
Антонівка,вул.Кримськ

а, 57

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю рекламне 

агентство 
телерадіокомпанія "ОРТА-

ФОРУМ"

м.Житомир, 
вул.Київська, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Орендне підприємство 
"Азовське морське 

пароплавство"

87510,м.Маріуполь,пр-т 
Адмірала Луніна,89

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Орендне підприємство 
"Азовське морське 

пароплавство"

341010,м.Маріуполь,пр-
т Адмірала Луніна,89

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Орендне підприємство 
"Азовське морське 

пароплавство"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Адмірала Луніна, 89
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Юженергобуд"

55000,Миколаївська 
обл., м. 

Южноукраїнськ,  а/с327

м.Южноукраїнськ Миколаївської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Івано-Франківське 
державне авіаційне 

підприємство "Універсал-
Авіа"

76011,м.Івано-
Франківськ, 

вул.Є.Коновальця,264а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергоком-НТТ"

м.Київ, Арсенальна пл., 
1-Б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергоком-НТТ"

252000,м.Київ,Арсеналь
на пл.,1-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство "Транс Волд 
Телеком Україна" 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

65026,м.Одеса,пл.Митн
а,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Керч-

Схід ЛТД"

334527,АР 
Крим,м.Керч,вул.Чкало

ва,80

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Український зв`язок"

м.Черкаси,бульвар 
Шевченка,289

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

78200, м.Івано-
Франківська обл., 

м.Коломия, вул.Мазепи, 
298а

м.Коломия та Коломийський р-н Івано-
Франківської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

320070,м.Дніпропетров
ськ,пр-т К.Маркса,71

м.Київ,м.Запоріжжя та 
область,м.Дніпропетровськ та 
область,м.Донецьк та область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробничо-комерційна 
фірма "Космос"

м.Дніпропетровськ, пр-
т Воронцова, 75, кв. 32

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
фірма "Контактсервіс"

52001, 
Дніпропетровська обл., 

м.Підгородне, 
вул.Комсомольська, 63

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Укрком"

м.Херсон,вул.Радянська
,46

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземною 
інвестицією в формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ліла"

252021,м.Київ,вул.Інсти
тутська,25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство "Конком 
ЛТД"-товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

310126,м.Харків,Нетече
нська набережна,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство-підприємство 

"Рівнепромзв'язок", 
13969553, м. Рівне

33017,м.Рівне-17,ВАТ-
П "Рівнепромзв`язок"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Телком"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія "Крименерго", 
00131400, м. Сімферополь

м.Сімферополь, 
вул.Київська, 74/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Орендне підприємство 
"Луганський комбінат 

хлібопродуктів"

м.Луганськ,вул.Лутургі
нська,111

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Острозький 

цукровий завод"

Рівненська 
обл.,Острозький р-

н,с.Оженін-1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 23 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

512 00165646 000575 28.11.1997 19971128 28.11.2007 м.Красний Луч Луганської області не діюча

513 23128352 000594 25.11.1997 19971125 25.11.2002 Україна не діюча

514 03361709 ВД 000452 13.11.1997 13.11.1997 13.11.2007 м.Харків та область не діюча

515 07684556 ВД 000456 13.11.1997 13.11.1997 13.11.2007 м.Львів не діюча

516 22297383 ВД 000477 18.11.1997 19971118 18.11.2000 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

517 20640753 ВД 000481 18.11.1997 19971118 18.11.2000 м.Кіровоград та область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

518 01190273 ВД 000492 19.11.1997 19971119 19.11.2000 м.Дніпропетровськ та область не діюча

519 20949031 ВД 000523 24.11.1997 19971124 24.11.2000 м.Київ,м.Одеса,м.Миколаїв Ефірне радіомовлення не діюча

520 20949031 ВД 000525 24.11.1997 19971124 24.11.2000 м.Одеса та область Пейджинговий зв`язок не діюча

521 00174705 83044, м.Донецьк-44 ВД 000579 27.11.1997 27.11.1997 27.11.2007 м.Донецьк та область не діюча

522 05400848 000580 01.12.1997 19971201 01.12.2006 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

523 00191493 000582 01.12.1997 19971201 01.12.2006 м.Керч АР Крим не діюча

524 1719202411 000583 01.12.1997 19971201 01.12.2006 Васильківський район Київської області не діюча

525 23107433 000584 01.12.1997 19971201 01.12.2006 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

526 14308351 000585 01.12.1997 19971201 01.12.2006 м.Рубіжне та с.Южне Луганської облаті не діюча

527 19071698 000586 01.12.1997 19971201 01.12.2006 м.Київ не діюча

528 00282056 000587 01.12.1997 19971201 01.12.2007 не діюча

529 21068195 000588 01.12.1997 19971201 01.12.2005 м.Полтава та Полтавська область не діюча

530 21068195 000589 01.12.1997 19971201 01.12.2005 м.Полтава та Полтавська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

531 20633279 000590 01.12.1997 19971201 01.12.2004 м.Кіровоград та область не діюча

532 19220661 000601 03.12.1997 19971203 03.12.2002 м.Одеса та область не діюча

533 24766528 000602 03.12.1997 19971203 03.12.2002 м.Одеса та область не діюча

534 20939104 000606 03.12.1997 19971203 03.12.2002 м.Одеса та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краснолуцький 

машинобудівний завод"

94501, Луганська 
область, м.Красний 
Луч, вул.Заводський 

проїзд, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Спутнік-TV"

339047,Донецька обл., 
м.Макіївка,кв.Гвардійсь

кий, 14,кв.118

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Харківське територіальне 
виробниче об`єднання 

комунально-промислового 
водопостачання 

"Харківкомунпромвод"

61052, м.Харків, 
вул.Червоножовтнева, 

90

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Львівський державний 
авіаційно-ремонтний завод

79040, м.Львів, 
вул.Авіаційна,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Крим 

Орбітел"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Скрипниченко, 
30/13

м.Євпаторія, м.Керч, м.Феодосія АР 
Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма "Свіч"

м.Кіровоград,вул.Волко
ва,13-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне проектно-
будівельне та 

експлуатаційне, комерційне 
товариство закритого типу 

"ЦВЕК-Д"

м.Дніпропетровськ,вул.
Староко-зацька,9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "РАДІ.О"

м.Одеса, 
вул.Терешкової, 15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "РАДІ.О"

270078,м.Одеса,вул.Тер
ешкової,15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Шахта ім.60-річчя 
Радянської України" 
дочірнє підприємство 
державної холдінгової 
компанії "Донвугілля"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Лисичанськнафтооргсинте

з"

93117, Луганська обл., 
м.Лисичанськ-17, АО 

ЛИНОС

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Керченський 
металургійний комбінат"

98306,м.Керч,вул.В.Белі
к,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Кузьмічов 
Володимир Андрійович

08626,Київська 
обл.,Васильківський р-

н,с.Здоровка, 
вул.Миру,15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

колективна телефона 
компанія "ВЄКО"

286022,м.Вінниця,перш
ий проїзд 

Станіславського, 10/1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
Рубіжанський хімічний 

завод "Зоря"

93001, Луганська обл., 
м.Рубіжне, 

вул.Заводська,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія Агроінтер 
Холдінг"

252004,м.Київ,вул.Освіт
и,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Заваллівський 

графітовий комбінат", 
00282056, смт Завалля 

Кіровоградської області

26334,Кіровоградська 
обл., Гайворонський р-

н, смт.Завалля, 
вул.Жовтнева,14

смт.Завалля Гайворонського району 
Кіровоградської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
фірма "КАРТ"

36000, м.Полтава, 
вул.Жовтнева, 33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "КАРТ"

36000, м.Полтава, 
вул.Жовтнева, 33

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "ХОСТ"

316050,м.Кіровоград,а/с 
344

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕКОМ"

270011,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,44

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ"

270005,м.Одеса,вул.Бал
ковська,100

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕМАТИКА"

270044,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,72/74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 24 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

535 14333937 000612 03.12.1997 19971203 03.12.2013 Україна не діюча

536 14333937 000613 03.12.1997 19971203 03.12.2013 Україна не діюча

537 22485498 000615 03.12.1997 19971203 03.12.2002 м.Одеса та область не діюча

538 22139402 000617 05.12.1997 19971205 05.12.2002 Україна не діюча

539 13657440 000618 05.12.1997 19971205 05.12.2002 Україна не діюча

540 21780798 000619 05.12.1997 19971205 05.12.2002 Україна не діюча

541 20243383 000620 05.12.1997 19971205 05.12.2002 Україна не діюча

542 20243383 000621 05.12.1997 19971205 05.12.2002 Україна не діюча

543 00000003 000622 05.12.1997 19971205 05.12.2002 м.Дніпропетровськ та область не діюча

544 21234601 000637 05.12.1997 19971205 05.12.2006 м. Харків не діюча

545 23106497 000638 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область не діюча

546 05482156 000639 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область не діюча

547 05482156 000640 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область не діюча

548 02944805 000641 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область не діюча

549 02070693 000642 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область не діюча

550 02071180 000643 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Харків та область не діюча

551 19378913 000645 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Донецьк та область не діюча

552 21949777 000646 08.12.1997 19971208 08.12.2002 не діюча

553 13301476 000650 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Вінниця та область Обробка поштових відправлень не діюча

554 23069425 000654 08.12.1997 19971208 08.12.2005 м. Дніпропетровськ та область не діюча

555 13387644 000656 08.12.1997 19971208 08.12.2002 м.Луганськ та область не діюча

556 24557138 000659 09.12.1997 19971209 09.12.2004 м.Чернігів та область не діюча

557 19028202 000661 09.12.1997 19971209 09.12.2011 м. Київ не діюча

558 20067667 000664 09.12.1997 19971209 09.12.2002 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок"

253002,м.Київ,вул.Луна
чарського,16/4

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок"

02002, м.Київ, 
вул.Луначарського, 16/4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТеНет"

270044,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,2а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Діапазон"

Запорізька 
обл.,м.Василівка,вул.Ли

хачова,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство зовнішньо-

торгова фірма "Веста"

285200,Івано-
Франківська 

обл.,м.Коломия,вул.Яри
чевського,24

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале спільно виробниче 
підприємство 

"Луганськелектрозв`язок"

348055,м.Луганськ,вул.
Леніна,67

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

холдінгова компанія "ІТК"

320095,м.Дніпропетров
ськ,вул.Фурманова,15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

холдінгова компанія "ІТК"

320095,м.Дніпропетров
ськ,вул.Фурманова,15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю торгово-
промислова компанія "РА"

320063,м.Дніпропетров
ськ,а/с 4947

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Інфополіпром"

310166,м.Харків,вул.Ба
куліна,33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт"

287100,м.Вінниця,вул.К
иївська,14,кор."Б"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вінницький центр науково-
технічної інформації

286016,м.Вінниця,Хмел
ьницьке шосе,25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вінницька державна 
обласна універсальна 

наукова бібліотека 
ім.К.А.Тімірязєва

287100,м.Вінниця,вул.С
оборна,73

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вінницька торгово-
промислова палата

287100,м.Вінниця,Хмел
ьницьке шосе,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Вінницький державний 
технічний університет

287021,м.Вінниця,Хмел
ьницьке шосе,95

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Харківський державний 
політехнічний університет

310002,м.Харків,вул.Фр
унзе,21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Дата"

м.Донецьк,вул.Рози 
Люксембург,5/4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Науково-

технічний центр 
"ФТІКОМ", 21949777, м. 

Донецьк

340114,м.Донецьк,вул.Р
ози 

Люксембург,72,к.518

м.Донецьк та область, м.Луганськ та 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
латвійське підприємство 

фірма "Вінекспо Лтд"

286018,м.Вінниця,вул.Ч
ервоних Партизан,5

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "Сателіт і 

К"

49098,м.Дніпропетровс
ьк,пер.Білостоцького,16

/31

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Сєвєродонецьке 
підприємство 

"ЗВ`ЯЗОКФАКССЕРВІС"

349940,Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 

Гвардійський пр-т,30

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

дослідне підприємство 
електронних та 

інформаційних технологій-
ЕЛІТ"

250027,м.Чернігів,вул.
Шевченка,95

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

252008,м.Київ,вул.Лебе
дева-Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЛАН"

252024,м.Київ-
24,вул.Лютеранська,9,к

в.3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 25 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

559 24254828 000673 09.12.1997 19971209 09.12.2002 м.Київ не діюча

560 13301476 000674 09.12.1997 19971209 09.12.2002 м.Вінниця та область Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

561 00000004 000675 09.12.1997 19971209 09.12.2004 Україна не діюча

562 05428027 000676 10.12.1997 19971210 10.12.2004 не діюча

563 13549472 000678 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Україна не діюча

564 21945093 000680 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Україна не діюча

565 21945093 000681 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Україна не діюча

566 24940089 000682 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Україна не діюча

567 20689995 000683 10.12.1997 19971210 10.12.2002 АР Крим не діюча

568 2458008849 000684 10.12.1997 19971210 10.12.2002 м.Луганськ та область не діюча

569 23944749 000685 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

570 22948596 000690 12.12.1997 19971212 10.12.2006 Київська область не діюча

571 19361574 000691 12.12.1997 19971212 10.12.2006 м. Київ не діюча

572 22970006 000694 10.12.1997 19971210 10.12.2002 Україна не діюча

573 23724999 000696 10.12.1997 19971210 10.12.2007 Україна не діюча

574 14310862 000701 11.12.1997 19971211 11.12.2006 не діюча

575 21535368 000702 11.12.1997 19971211 11.12.2002 Україна не діюча

576 13729665 000708 12.12.1997 19971212 12.12.2002 Україна не діюча

577 13729665 000709 12.12.1997 19971212 12.12.2002 м. Славутич Київської області Кабельне телемовлення не діюча

578 05761672 000712 12.12.1997 19971212 12.12.2006 м. Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

579 23408324 000717 12.12.1997 19971212 12.12.2002 м.Миколаїв та область не діюча

580 20595538 000718 12.12.1997 19971212 12.12.2002 Київська область не діюча

581 01168173 000720 12.12.1997 19971212 12.12.2004 Україна не діюча

582 19390713 000721 12.12.1997 19971212 12.12.2004 не діюча

583 06729417 000724 15.12.1997 19971215 15.12.2007 м. Луганськ та Луганська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Київ 

онЛайн"

252011,м.Київ,вул.Лєск
ова,9,9-й поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
латвійське підприємство 

фірма "Вінекспо Лтд"

286018,м.Вінниця,вул.Ч
ервоних Партизан,5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Український 
обчислювальний центр 

цивільної авіації

252135,м.Київ,вул.пр.П
еремоги,14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Свердловантрацитзв`язок"

94800,Луганська 
обл.,м.Свердловськ, 

вул.Енгельса,1-а

м. Свердловськ та Свердловський р-н 
Луганської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю спільне 

підприємство "Актіс"

262014,м.Житомир,вул.
В.Бердичівська,9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТелеФан"

320044,м.Дніпропетров
ськ,вул.Шевченка,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТелеФан"

320044,м.Дніпропетров
ськ,вул.Шевченка,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство з 
100%-ою іноземною 

інвестицією "СІМЕНС 
УКРАЇНА"

252115,м.Київ-
115,вул.Львівська,18

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Інформкосмос"

АР 
Крим,м.Євпаторія,вул.

Федько,7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Гащишина 

Лариса Геннадіївна

348057,м.Луганськ,квар
тал Волкова,11/88

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"Комлог Україна Лтд"

320098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Малиновського, 6

м.Київ,м.Полтава та область,м.Харків та 
область, м.Одеса та область, м.Донецьк 
та область, м.Запоріжжя та область,  АР 

Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Обрій Інк"

м.Київ,вул.Солом`янськ
а,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Українсько-американське 
відкрите акціонерне 
товариство "Росток"

252005,м.Київ,вул.А.Ба
рбюса,9-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
болгарське підприємство у 

формі закритого 
акціонерного товариства 

"Елеком"

253223,м.Київ,пр-т 
Ватутіна,2-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне науково-
виробниче підприємство 

"Укрспецтехніка"

252002,м.Київ,вул.Трут
енко,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Чорнобильська атомна 

електростанція"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, а/с 10

м.Славутич та 30-км зона відчуждення 
ЧАЕС

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ІВК"

02218,м.Київ,вул.Райду
жна,27

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Палві"

255190,Київська 
обл.,м.Славутич,Вільню

ський квар-тал,7-20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Палві"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, 

Вільнюський квартал,7-
20

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Сєвєродонецьке державне 
виробниче підприємство 

"Об`єднання Азот"

93403, Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 
вул.Пивоварова, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Торгус"

327017,м.Миколаїв,пр-т 
Леніна,71-а,кв.48

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Система"

Київська 
обл.,Обухівський р-

н,м.Українка, 
пл.Радянська,8,кв.46

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вінницьке спеціалізоване 
колективне підприємство 

"Рембудзв`язок"

286037,м.Вінниця,вул.С
абарівське шосе,11

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Зв`язковий"

76000,м.Івано-
Франківськ,вул.Гетьман

а Мазепи, 89/65

м. Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв`язокбуд"

91055,м.Луганськ,вул.П
оштова,25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 26 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

584 13482035 000726 15.12.1997 19971215 15.12.2002 м.Маріуполь та прилеглі райони не діюча

585 20925846 000730 15.12.1997 19971215 15.12.2002 Україна не діюча

586 21015307 000731 15.12.1997 19971215 15.12.2002 м. Іллічівськ Одеської області Ефірне телемовлення не діюча

587 21615208 000733 15.12.1997 19971215 15.12.2002 м.Київ не діюча

588 19185887 000734 16.12.1997 19971216 16.12.2002 Україна не діюча

589 23944749 000736 15.12.1997 19971215 15.12.2002 Транкінговий зв`язок не діюча

590 16283744 000740 16.12.1997 19971216 16.12.2002 Система Аудіотекс не діюча

591 20656793 000741 16.12.1997 19971216 16.12.2002 Ефірне телемовлення не діюча

592 13416334 000742 17.12.1997 19971217 17.12.2002 м.Дніпропетровськ не діюча

593 24815669 000743 17.12.1997 19971217 17.12.2002 м.Донецьк та область не діюча

594 25234749 000747 18.12.1997 19971218 18.12.2007 м. Львів та Львівська область не діюча

595 24663900 000748 18.12.1997 19971218 18.12.2002 Україна не діюча

596 20442504 000749 18.12.1997 19971218 18.12.2002 не діюча

597 20471871 000762 18.12.1997 19971218 18.12.2004 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

598 22116654 000767 28.12.1997 19971228 28.12.2002 Пейджинговий зв`язок не діюча

599 23440747 000768 22.12.1997 19971222 22.12.2002 м. Судак та с. Дачне АР Крим Ефірне телемовлення не діюча

600 22740252 000775 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Херсон та область Обробка поштових відправлень не діюча

601 22740252 000776 22.12.1997 19971222 22.12.2005 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

602 22046132 000777 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та область Обробка поштових відправлень не діюча

603 22046132 000779 22.12.1997 19971222 22.12.2005 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

604 01189689 000780 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернівці та область Обробка поштових відправлень не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Маріупольська 
універсальна товарна біржа

341000,Донецька 
обл.,м.Маріуполь,пр.Ме

талургів, 97

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Відеосервіс" у вигляді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

270028,м.Одеса,вул.Ме
чнікова,132

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

Телерадіокомпанія 
"Іллічівське телебачення-3"

Одеська обл., 
м.Іллічівськ, пл.Праці, 6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
інформаційно-

обчислювальний центр 
Державого Іноваційного 
фонду України "Спрінт-

Інформ"

252023,м.Київ-023,а/с 
239

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
підприємство "Таврія-

Телефон-Телеграф"

334410,АР 
Крим,м.Бахчисарай,вул.

Радянська,7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"Комлог Україна Лтд"

320098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Малиновського, 6

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Київські інформаційні 
кабельні системи-КІКС"

252133,м.Київ,бульвар 
Л.Українки,8

м. Київ, Київська, Одеська та Черкаська 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Альт-12"

317600,Кіровоградська 
обл., м.Гайворон, 

вул.Запотоцького,40

м. Гайворон та Гайворонський район 
Кіровоградської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Науково-

виробниче об`єднання 
"Созидатель"

320600,м.Дніпропетров
ськ,вул.Серова,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
ізраїльське підприємство 

"Агентство 
телекомунікацій, 

інформатики та засобів 
зв`язку" у формі закритого 
акціонерного товариства

341034,Донецька 
обл.,м.Маріуполь, 
вул.Нахімова, 132

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ"

81033,Львівська 
обл.,Яворівський р-н, 

смт.Краковець,вул.Шев
ченка,39а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "РЕКОМ"

310002,м.Харків,вул.Ди
намівська,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "ТЕЛКОМ"

Закарпатська 
обл.,м.Мукачево,вул.Г.

Петрова, 40/129

м.Мукачево та Мукачевський район 
Закарпатської області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційне 
підприємство "Алтай"

71112, Запорізька 
область, м.Бердянськ, 

вул. Мазіна, 19/59

м. Бердянськ та Бердянський район 
Запорізької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Елсітон"

330054,м.Запоріжжя,а/с 
6173

м.Запоріжжя та область, м.Луганськ та 
область, м.Полтава та область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія НТК"

98000, АР Крим, 
м.Судак, 

кв.Енергетиків, 10, 
кв.17

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Херсонпошта")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Херсонпошта")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Житомирпошта")

262000,м.Житомир,вул.
Черняховського,3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Житомирпошта")

262000,м.Житомир,вул.
Черняховського,3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Чернівціпошта")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 27 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

605 01189689 000781 22.12.1997 19971222 22.12.2005 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

606 21560045 000782 22.12.1997 19971222 22.12.2004 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

607 21560045 000783 22.12.1997 19971222 22.12.2004 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

608 01183764 000786 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Донецьк та Донецька область не діюча

609 01183764 000787 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Донецьк та Донецька область не діюча

610 01183764 000788 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Донецьк та Донецька область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

611 01183764 000789 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Донецьк та область не діюча

612 01183764 000791 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м. Донецьк та Донецька область Проводове мовлення не діюча

613 01183764 000792 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Донецьк та область не діюча

614 01184385 000793 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

615 01184385 000794 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

616 01184385 000795 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м. Запоріжжя та Запорізька область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

617 01184385 000796 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Запоріжжя та область не діюча

618 01184385 000797 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Запоріжжя та область не діюча

619 01184385 000798 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м. Запоріжжя та Запорізька область Проводове мовлення не діюча

620 01189425 000799 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Чернівціпошта")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
поштового зв`язку 

"Укрпошта"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
поштового зв`язку 

"Укрпошта"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Донецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Донецьктелеком" (ОПЕЗ 
"Донецьктелеком")

340000,м.Донецьк,вул.
Артема,74

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Запорізьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Запоріжтелеком" (ОПЕЗ 
"Запоріжтелеком")

330000,м.Запоріжжя,пр.
Леніна,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 28 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

621 01189425 000800 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

622 01189425 000801 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернігів та Чернігівська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

623 01189425 000802 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернігів та область не діюча

624 01189425 000803 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Чернігів та Чернігівська область Проводове мовлення не діюча

625 01189425 000804 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Чернігів та область не діюча

626 01188661 000805 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Херсон та Херсонська область не діюча

627 01188661 000806 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Херсон та Херсонська область не діюча

628 01188661 000807 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Херсон та область не діюча

629 01188661 000808 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Херсон та Херсонська область Проводове мовлення не діюча

630 01188661 000809 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Херсон та область не діюча

631 01184114 000810 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та Житомирська область не діюча

632 01184114 000811 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та Житомирська область не діюча

633 01184114 000812 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та Житомирська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

634 01184114 000813 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та область не діюча

635 01184114 000814 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Житомир та Житомирська область Проводове мовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернігівтелеком"  (ОПЕЗ 
"Чернігівтелеком")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Херсонтелеком" (ОПЕЗ 
"Херсонтелеком")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Херсонтелеком" (ОПЕЗ 
"Херсонтелеком")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Херсонтелеком" (ОПЕЗ 
"Херсонтелеком")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Херсонтелеком" (ОПЕЗ 
"Херсонтелеком")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Херсонське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Херсонтелеком" (ОПЕЗ 
"Херсонтелеком")

325000,м.Херсон,пр-т 
Ушакова,41

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 29 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

636 01184114 000815 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Житомир та область не діюча

637 01182204 000816 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

638 01182204 000817 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

639 01182204 000818 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Вінниця та Вінницька область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

640 01182204 000819 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Вінниця та область не діюча

641 01182204 000820 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Вінниця та Вінницька область Проводове мовлення не діюча

642 01182204 000821 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Вінниця та область не діюча

643 01182440 000822 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луцьк та Волинська область не діюча

644 01182440 000823 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луцьк та Волинська область не діюча

645 01182440 000824 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луцьк та Волинська область не діюча

646 01182440 000825 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Луцьк та Волинська область Проводове мовлення не діюча

647 01182440 000826 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луцьк та Волинська область не діюча

648 01184321 000827 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

649 01184321 000828 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

650 01184321 000829 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Ужгород та Закарпатська область Проводове мовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Житомирське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртелеком" (ОПЕЗ 
"Житомиртелеком")

262014,м.Житомир,вул.
Київська,20

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Вінницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Вінницятелеком" (ОПЕЗ 
"Вінницятелеком")

286050,м.Вінниця,вул.С
оборна,8

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Волинське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Волиньтелеком" (ОПЕЗ 
"Волиньтелеком")

263000,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Волинське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Волиньтелеком" (ОПЕЗ 
"Волиньтелеком")

263000,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Волинське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Волиньтелеком" (ОПЕЗ 
"Волиньтелеком")

263000,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Волинське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Волиньтелеком" (ОПЕЗ 
"Волиньтелеком")

263000,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Волинське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Волиньтелеком" (ОПЕЗ 
"Волиньтелеком")

263000,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,8

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Закарпатське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Закарпаттелеком" (ОПЕЗ 
"Закарпаттелеком")

294000,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Закарпатське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Закарпаттелеком" (ОПЕЗ 
"Закарпаттелеком")

294000,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Закарпатське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Закарпаттелеком" (ОПЕЗ 
"Закарпаттелеком")

294000,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 30 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

651 01184321 000830 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

652 01184835 000831 22.12.1997 19971222 22.12.2005 не діюча

653 01184835 000832 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Івано-Франківськ та область не діюча

654 01184835 000833 22.12.1997 19971222 22.12.2007 Проводове мовлення не діюча

655 01184835 000834 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Івано-Франківськ та область не діюча

656 01182820 000835 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луганськ та Луганська область не діюча

657 01182820 000836 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луганськ та Луганська область не діюча

658 01182820 000837 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луганськ та область не діюча

659 01182820 000838 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Луганськ та Луганська область Проводове мовлення не діюча

660 01182820 000839 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Луганськ та область не діюча

661 01186030 000840 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Львів та Львівська область не діюча

662 01186030 000841 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Львів та Львівська область не діюча

663 01186030 000842 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Львів та Львівська область Проводове мовлення не діюча

664 01186030 000843 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Львів та Львівська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Закарпатське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Закарпаттелеком" (ОПЕЗ 
"Закарпаттелеком")

294000,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Івано-Франківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку "Івано-

Франківськтелеком" (ОПЕЗ 
"Івано-

Франківськтелеком")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Січових 

стрільців,15

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Івано-Франківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку "Івано-

Франківськтелеком" (ОПЕЗ 
"Івано-

Франківськтелеком")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Січових 

стрільців,15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Івано-Франківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку "Івано-

Франківськтелеком" (ОПЕЗ 
"Івано-

Франківськтелеком")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Січових 

стрільців,15

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Івано-Франківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку "Івано-

Франківськтелеком" (ОПЕЗ 
"Івано-

Франківськтелеком")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Січових 

стрільців,15

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Луганське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Луганськтелеком" (ОПЕЗ 
"Луганськтелеком")

348000,м.Луганськ,вул.
Коцюбинського,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Луганське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Луганськтелеком" (ОПЕЗ 
"Луганськтелеком")

348000,м.Луганськ,вул.
Коцюбинського,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Луганське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Луганськтелеком" (ОПЕЗ 
"Луганськтелеком")

348000,м.Луганськ,вул.
Коцюбинського,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Луганське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Луганськтелеком" (ОПЕЗ 
"Луганськтелеком")

348000,м.Луганськ,вул.
Коцюбинського,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Луганське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Луганськтелеком" (ОПЕЗ 
"Луганськтелеком")

348000,м.Луганськ,вул.
Коцюбинського,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 31 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

665 01186030 000844 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Львів та область не діюча

666 01186030 000845 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Львів та область не діюча

667 01188052 000846 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

668 01188052 000847 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

669 01188052 000848 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Тернопіль та область не діюча

670 01188052 000849 22.12.1997 19971222 22.12.2007 м.Тернопіль та Тернопільська область Проводове мовлення не діюча

671 01188052 000850 22.12.1997 19971222 22.12.2005 м.Тернопіль та область не діюча

672 23157075 000852 22.12.1997 19971222 22.12.2007 не діюча

673 20057835 000857 23.12.1997 19971223 23.12.2007 не діюча

674 21405824 000858 24.12.1997 19971224 24.12.2005 м.Чернігів та область Обробка поштових відправлень не діюча

675 21405824 000859 24.12.1997 19971224 24.12.2005 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

676 01057290 000872 24.12.1997 19971224 24.12.2002 Україна не діюча

677 16479714 000873 24.12.1997 19971224 24.12.2005 Україна не діюча

678 16479714 000874 24.12.1997 19971224 24.12.2005 Україна не діюча

679 16479714 000875 24.12.1997 19971224 24.12.2005 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Львівське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Львівтелеком" (ОПЕЗ 
"Львівтелеком")

390000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Тернопільське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Тернопільтелеком" (ОПЕЗ 
"Тернопільтелеком")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Тернопільське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Тернопільтелеком" (ОПЕЗ 
"Тернопільтелеком")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Тернопільське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Тернопільтелеком" (ОПЕЗ 
"Тернопільтелеком")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Тернопільське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Тернопільтелеком" (ОПЕЗ 
"Тернопільтелеком")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Тернопільське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Тернопільтелеком" (ОПЕЗ 
"Тернопільтелеком")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська телефонна 
компанія"

04214,м.Київ,вул.Героїв 
Дніпра,65,кв.143

Івано-Франківська, Полтавська, 
Київська області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
компані"

01030, м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

33/34

м.Запоріжжя та Запорізька область, 
м.Луганськ та Луганська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Чернігівпошта")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернігівське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Чернігівпошта")

250000,м.Чернігів,вул.Л
еніна,28

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дніпропетровське 
колективне 

госпрозрахункове науково-
виробниче підприємство 

"Модуль"

320094, 
м.Дніпропетровськ-94, 

а/с 4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство 

міжнародного та 
міжміського зв`язку і 

телебачення "УКРТЕК"

252650,ГСП,м.Київ-
110,вул.Солом`янська,3

Будівництво та технічне обслуговування первинних 
мереж зв`язку

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство 

міжнародного та 
міжміського зв`язку і 

телебачення "УКРТЕК"

252650,ГСП,м.Київ-
110,вул.Солом`янська,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство 

міжнародного та 
міжміського зв`язку і 

телебачення "УКРТЕК"

252650,ГСП,м.Київ-
110,вул.Солом`янська,3

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 32 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

680 25118760 м.Донецьк,пр.Гурова,2 000876 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

681 25285890 000879 25.12.1997 19971225 25.12.2002 м.Київ не діюча

682 20666043 000880 25.12.1997 19971225 25.12.2002 АР Крим та м.Севастополь Пейджинговий зв`язок не діюча

683 20740395 000882 25.12.1997 19971225 25.12.2006 Автономна Республіка Крим не діюча

684 24731984 000886 25.12.1997 19971225 25.12.2002 м.Полтава та область не діюча

685 14073089 000888 26.12.1997 19971226 26.12.2007 м.Харків та Харківська область не діюча

686 22437619 000890 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Миколаїв та Миколаїіська область не діюча

687 22437619 000891 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Миколаїв та Миколаїіська область не діюча

688 22437619 000892 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Миколаїв та Миколаїіська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

689 22437619 000893 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Миколаїв та область не діюча

690 22437619 000894 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Миколаїв та Миколаїіська область Проводове мовлення не діюча

691 22437619 000895 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Миколаїв та область не діюча

692 01186691 000896 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

693 01186691 000897 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

694 01186691 000898 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Одеса та Одеська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

695 01186691 000899 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Одеса та область не діюча

696 01186691 000900 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Одеса та Одеська область Проводове мовлення не діюча

697 01186691 000901 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Одеса та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Телеком-Холдінг"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерстрада"

252011,м.Київ,вул.Звіри
нецька,63а,кв.14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Діада"

м.Севастополь,вул.Нов
оросійська,45

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Космос-

Центр"

98313,АР 
Крим,м.Керч,вул.Танкіс

тів,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Політранк"

252115,м.Київ,пр.Перем
оги,60/2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Марк ОК 

ЛТД"

61000,м.Харків,пр.Л.Св
ободи,42,кв.39

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Миколаївське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Миколаївтелеком" (ОПЕЗ 
"Миколаївтелеком")

327001,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне підприєм-

ство електрозв`язку 
"Одесателеком" (ОПЕЗ 

"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне підприєм-

ство електрозв`язку 
"Одесателеком" (ОПЕЗ 

"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне підприєм-

ство електрозв`язку 
"Одесателеком" (ОПЕЗ 

"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Одесателеком" (ОПЕЗ 
"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Одесателеком" (ОПЕЗ 
"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Одеське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Одесателеком" (ОПЕЗ 
"Одесателеком")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 33 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

698 01186975 000902 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Полтава та Полтавська область не діюча

699 01186975 000903 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Полтава та область не діюча

700 01186975 000904 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Полтава та Полтавська область Проводове мовлення не діюча

701 01186975 000905 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Полтава та область не діюча

702 14170674 000909 25.12.1997 19971225 25.12.2002 м.Шепетівка Хмельницької області Кабельне телемовлення не діюча

703 14152601 000910 25.12.1997 19971225 25.12.2002 м.Нетішин Хмельницької області Кабельне телемовлення не діюча

704 04957350 000926 25.12.1997 19971225 25.12.2002 м.Львів та область Обробка поштових відправлень не діюча

705 20786416 000930 25.12.1997 19971225 25.12.2002 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

706 04957350 000931 25.12.1997 19971225 25.12.2002 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

707 24251847 000944 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Київ не діюча

708 01187816 000945 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Суми та Сумська область не діюча

709 01187816 000946 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Суми та Сумська область не діюча

710 01187816 000947 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Суми та область не діюча

711 01187816 000948 25.12.1997 19971225 25.12.2007 м.Суми та Сумська область Проводове мовлення не діюча

712 01187816 000949 25.12.1997 19971225 25.12.2005 м.Суми та область не діюча

713 22134310 000950 29.12.1997 19971229 29.12.2002 Україна не діюча

714 24999988 000952 29.12.1997 19971229 29.12.2002 м.Дніпропетровськ та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Полтавське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Полтавателеком" (ОПЕЗ 
"Полтавателеком")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Полтавське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Полтавателеком" (ОПЕЗ 
"Полтавателеком")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Полтавське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Полтавателеком" (ОПЕЗ 
"Полтавателеком")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Полтавське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Полтавателеком" (ОПЕЗ 
"Полтавателеком")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Фірма Гарт"

30400, Хмельницька 
обл., м.Шепетівка, 

вул.Островського, 6, а/с 
3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Руна"

281093,Хмельницька 
обл.,м.Нетішин,пр-т 

Курчато-ва,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
канадське підприємство 
"Студія Лева" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

290000,м.Львів,вул.Кос
тюшка,18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Санга" лтд

292210,Львівська 
обл.,м.Червоноград,вул.

Водна,5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
канадське підприємство 
"Студія Лева" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

290000,м.Львів,вул.Кос
тюшка,18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "ВОЛЗ"

252126,м.Київ,вул.Шев
цова,5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Сумське обласне 

підприємст-во 
електрозв`язку 

"Сумителеком" (ОПЕЗ 
"Сумителеком")

244030,м.Суми,Ковпакі
вський район, 
вул.Червоно-
гвардійська,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Сумське обласне 

підприємст-во 
електрозв`язку 

"Сумителеком" (ОПЕЗ 
"Сумителеком")

244030,м.Суми,Ковпакі
вський район, 
вул.Червоно-
гвардійська,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Сумське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Сумителеком" (ОПЕЗ 
"Сумителеком")

244030,м.Суми,Ковпакі
вський район, 
вул.Червоно-
гвардійська,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Сумське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Сумителеком" (ОПЕЗ 
"Сумителеком")

244030,м.Суми,Ковпакі
вський район, 
вул.Червоно-
гвардійська,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Сумське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Сумителеком" (ОПЕЗ 
"Сумителеком")

244030,м.Суми,Ковпакі
вський район, 
вул.Червоно-
гвардійська,2

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-комерційна 
фірма "Лора"

332318,Запорізька 
область,м.Мелітополь,б

ульвар 30 років 
Перемоги,5,кв.49

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Інформаційно-аналітичний 
центр "911"

320030,м.Дніпропетров
ська,вул.Центральна,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 34 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

715 13357784 000953 29.12.1997 19971229 29.12.2007 м.Луцьк та Волинська область не діюча

716 13357784 000954 29.12.1997 19971229 29.12.2002 м.Луцьк Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

717 00179559 000955 29.12.1997 19971229 29.12.2007 не діюча

718 00179559 000956 29.12.1997 19971229 29.12.2002 не діюча

719 24898187 000959 29.12.1997 19971229 29.12.2002 Україна не діюча

720 25048025 м.Одеса,вул.Канатна,81 000962 29.12.1997 19971229 29.12.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

721 20701466 000963 29.12.1997 19971229 29.12.2004 Автономна Республіка Крим не діюча

722 20701466 000964 29.12.1997 19971229 29.12.2004 АР Крим не діюча

723 22715515 000969 29.12.1997 19971229 29.12.2005 м.Харків та Харківська область не діюча

724 14297222 000971 29.12.1997 19971229 29.12.2010 Україна не діюча

725 19271693 000973 29.12.1997 19971229 29.12.2004 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

726 00306650 000974 29.12.1997 19971229 29.12.2006 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

727 00191951 000975 29.12.1997 19971229 29.12.2006 не діюча

728 20673818 000990 31.12.1997 19971231 31.12.2004 м.Севастополь не діюча

729 01187526 001011 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Рівне та Рівненська область не діюча

730 01187526 001012 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Рівне та Рівненська область не діюча

731 01187526 001013 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Рівне та Рівненська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

732 01187526 001014 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Рівне та область не діюча

733 01187526 001015 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Рівне та Рівненська область Проводове мовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
нідерландське 

підприємство "Фотаком" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

43023, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. 

Карбишева, 2-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
нідерландське 

підприємство "Фотаком" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

43023, Волинська обл., 
м.Луцьк, 

вул.Карбишева, 2-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство виробничо-
технологічного зв`язку 

Мінвуглепрому України 
"Укрвуглетелеком"

83000, м.Донецьк, 
вул.Постишева, 60

м.Донецьк та Донецька область, 
м.Луганськ та луганська область, 

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство виробничо-
технологічного зв`язку 

Мінвуглепрому України 
"Укрвуглетелеком"

340000,м.Донецьк,вул.
Постишева,60

м.Донецьк та область ,м.Луганськ та 
область, м.Дніпропетровськ та область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Будівельник-3"

285037,м.Вінниця-
37,вул.Сабарівська,11-А

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ЦЕНТР"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Виробнича компанія 
"Кримтел" лтд

333033,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,11,а/

с106

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Виробнича компанія 
"Кримтел" лтд

333033,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,11,а/

с106

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Зв`язок"

61003,м.Харків,пр.Соля
никівський,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
німецьке підприємство 

"Інфоком"

253193,м.Київ,вул.Міст
а Шалетт,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Ремонтно-будівельний 
кооператив "СВЯЗЬ"

69071,м.Запоріжжя,вул.
Уральська,61

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Тернопільське 

об'єднання "Текстерно", 
00306650, м. Тернопіль

46010, м.Тернопіль, 
вул.Текстильна, 18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
промислового спеціального 
зв`язку "Промспецзв`язок"

49070,м.Дніпропетровс
ьк,пр.Леніна,1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Донецьк та Донецька область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіотелефонна 
компанія "Амідас"

м.Севастополь, пр-т 
Жовтневої революції, 
РТБ"Омега", а/с 191

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприєм-ство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприєм-ство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприєм-ство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 35 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

734 01187526 001016 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Рівне та область не діюча

735 01188483 001017 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Харкыв та Харкывська область не діюча

736 01188483 001018 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Харкыв та Харкывська область не діюча

737 01188483 001019 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Харків та Харківська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

738 01188483 001020 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Харків та область не діюча

739 01188483 001021 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Харків та Харківська область Проводове мовлення не діюча

740 01188483 001022 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Харків та область не діюча

741 01182500 001024 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

742 01182500 001025 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

743 01182500 001027 31.12.1997 19971231 31.12.2007 Проводове мовлення не діюча

744 01182500 001028 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

745 01182500 001029 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Хмельницький та область не діюча

746 01182500 001030 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Хмельницький та область не діюча

747 01181877 001031 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Рівненське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Рівнетелеком" (ОПЕЗ 
"Рівнетелеком")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємтво електрозв`язку 
"Харківтелеком" (ОПЕЗ 

"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Хмельницьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Хмельницьктелеком" 
(ОПЕЗ 

"Хмельницьктелеком")

280013,м.Хмельницьки
й,вул.Проскурівська,13

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 36 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

748 01181877 001032 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

749 01181877 001033 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Черкаси та Черкаська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

750 01181877 001034 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Черкаси та область не діюча

751 01181877 001035 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Черкаси та Черкаська область Проводове мовлення не діюча

752 01181877 001036 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Черкаси та область не діюча

753 22838086 001037 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Чернівці та Чернівецька область не діюча

754 22838086 001038 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Чернівці та область не діюча

755 22838086 001039 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Чернівці та Чернівецька область Проводове мовлення не діюча

756 22838086 001040 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Чернівці та область не діюча

757 22236588 001041 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

758 22236588 001042 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

759 22236588 001043 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

760 22236588 001044 31.12.1997 19971231 31.12.2005 АР Крим(крім м.Севастопо-ля) не діюча

761 22236588 001045 31.12.1997 19971231 31.12.2007 Проводове мовлення не діюча

762 22236588 001046 31.12.1997 19971231 31.12.2005 АР Крим(крім м.Севастопо-ля) не діюча

763 24227560 001047 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Черкаське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Черкасителеком" (ОПЕЗ 
"Черкасителеком")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернівцітелеком" (ОПЕЗ 
"Чернівцітелеком")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернівцітелеком" (ОПЕЗ 
"Чернівцітелеком")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернівцітелеком" (ОПЕЗ 
"Чернівцітелеком")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Чернівецьке обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Чернівцітелеком" (ОПЕЗ 
"Чернівцітелеком")

274000,м.Чернівці,вул.
Худякова,6

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Автономна Республіка Крим (крім 
м.Севастополь)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Автономна Республіка Крим (крім 
м.Севастополь)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Автономна Республіка Крим (крім 
м.Севастополь)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Автономна Республіка Крим (крім 
м.Севастополь)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кримське республіканське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Кримтелеком" (РПЕЗ 
"Кримтелеком")

333000,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,1

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Дніпропетровське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Дніпротелеком" (ОПЕЗ 
"Дніпротелеком")

320610,м.Дніпропетров
ськ,вул.Херсонська,23

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 37 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

764 24227560 001048 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

765 24227560 001049 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Дніпропетровськ та область не діюча

766 24227560 001050 31.12.1997 19971231 31.12.2007 Проводове мовлення не діюча

767 24227560 001051 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Дніпропетровськ та область не діюча

768 01189910 001052 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

769 01189910 001054 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

770 01189910 001055 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

771 01189910 001056 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

772 01181529 001058 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

773 01190103 001059 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Севастополь не діюча

774 01190103 001062 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Севастополь Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

775 01190103 001064 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Севастополь Проводове мовлення не діюча

776 01190103 001065 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Севастополь не діюча

777 01190103 001067 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Севастополь не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Дніпропетровське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Дніпротелеком" (ОПЕЗ 
"Дніпротелеком")

320610,м.Дніпропетров
ськ,вул.Херсонська,23

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Дніпропетровське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Дніпротелеком" (ОПЕЗ 
"Дніпротелеком")

320610,м.Дніпропетров
ськ,вул.Херсонська,23

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Дніпропетровське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Дніпротелеком" (ОПЕЗ 
"Дніпротелеком")

320610,м.Дніпропетров
ськ,вул.Херсонська,23

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Дніпропетровське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Дніпротелеком" (ОПЕЗ 
"Дніпротелеком")

320610,м.Дніпропетров
ськ,вул.Херсонська,23

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Київське міське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київелектрозв`язок" 
(МПЕЗ 

"Київелектрозв`язок")

252005,м.Київ,вул.Горь
кого,40

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Київське міське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київелектрозв`язок" 
(МПЕЗ 

"Київелектрозв`язок")

252005,м.Київ,вул.Горь
кого,40

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Київське міське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київелектрозв`язок" 
(МПЕЗ 

"Київелектрозв`язок")

252005,м.Київ,вул.Горь
кого,40

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Київське міське 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київелектрозв`язок" 
(МПЕЗ 

"Київелектрозв`язок")

252005,м.Київ,вул.Горь
кого,40

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Український науково-
дослідний інститут зв`язку 

(УНДІЗ)

252601,ГСП,м.Київ-
110,вул.Солом`янська,1

3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Севастопольське міське 

під-приємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком" 
(МПЕЗ 

"Севастопольтелеком")

м.Севастополь,вул.В.М
орська,21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Севастопольське міське 

під-приємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком" 
(МПЕЗ 

"Севастопольтелеком")

м.Севастополь,вул.В.М
орська,21

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Севастопольське міське 

під-приємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком" 
(МПЕЗ 

"Севастопольтелеком")

м.Севастополь,вул.В.М
орська,21

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Севастопольське міське 

підприємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком" 
(МПЕЗ 

"Севастопольтелеком")

м.Севастополь,вул.В.М
орська,21

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Севастопольське міське 

підприємство 
електрозв`язку 

"Севастопольтелеком" 
(МПЕЗ 

"Севастопольтелеком")

м.Севастополь,вул.В.М
орська,21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 38 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

778 01181819 001068 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

779 1794607059 001070 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

780 21560766 001077 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

781 21560766 001079 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

782 21560766 001080 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

783 21560766 001081 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

784 1840305891 001082 31.12.1997 19971231 31.12.2002 м.Артемівськ Донецької області не діюча

785 23369328 001083 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Дніпропетровськ не діюча

786 01190043 001089 31.12.1997 19971231 31.12.2006 Україна не діюча

787 01190043 001090 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

788 01190043 001091 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

789 21488218 001094 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Київ не діюча

790 21488218 001095 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна Пейджинговий зв`язок не діюча

791 24821061 001097 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

792 24772428 001098 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

793 20592988 001099 31.12.1997 19971231 31.12.2006 с.Горенка Київської області не діюча

794 60052629 001100 31.12.1997 19971231 31.12.2002 м.Дніпропетровськ та область не діюча

795 25200378 001101 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

796 24252918 001105 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

797 04820616 001106 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Київ не діюча

798 22205990 001107 31.12.1997 19971231 31.12.2006 не діюча

799 22205990 001110 31.12.1997 19971231 31.12.2006 не діюча

800 04808319 001112 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

801 04808319 001114 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

802 04808319 001115 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Київський телеграф"

252025,м.Київ,вул.Воло
димирська,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коржанов 

Валерій Іванович

255400,Київська 
обл.,м.Обухів,вул.Мира

,1,кв.45

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
електрозв`язку 
"Укртелеком"

252030,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
електрозв`язку 
"Укртелеком"

252030,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
електрозв`язку 
"Укртелеком"

252030,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
електрозв`язку 
"Укртелеком"

252030,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Запорізька,Черкаська,Ченігівська,Донец
ька,Хмельницька,Харківська,Львівська,
Миколаївська,Одеська,Рівненська,Вінни

цька,Житомирська 
області,м.Київ,м.Севастополь,АР Крим.

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Фліорчук 

Микола Петрович

343400,Донецька обл., 
м.Артемівськ, 

вул.Шевченка,199,кв.1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Алькар-

Телепорт"

320030,м.Дніпропетров
ськ,пр-т К.Маркса,59/3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв`язку та телебачення

251112,м.Київ,вул.Доро
гожицька,10

Будівництво та технічне обслуговування первинних 
мереж зв`язку

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв`язку та телебачення

04112, м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв`язку та телебачення

м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Романтіс-Україна"

254070,м.Київ,вул.Бори
соглібська,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Романтіс-Україна"

254070,м.Київ,вул.Бори
соглібська,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Нова хвиля"

83076, м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Зв`язоксервіс"

65045, м.Одеса, вул. 
Тираспільська, 19, кв.18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Дзвоник"

Київська обл.,Києво-
Святошинський район, 
с.Горенка,вул.Київська,

68-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Філоненко 

Євген Федорович

320024,м.Дніпропетров
ськ,вул.Луговська,31

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фірма"Армекс-Ком ЛТД"

252000,м.Київ,вул.Довж
енка,10

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче дочірнє 
підприємство відкритого 
акціонерного товариства 

"НВП"Сатурн"-"Експансія"

252680,ГСП,м.Київ-
148,пр-т  50-річчя 

Жовтня,2-б

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство Готельний 

комплекс "Київська Русь"

252023,м.Київ,вул.Шпи
тальна,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Чорнобильське державне 
підприємство зв`язку

07270,Київська 
обл.,м.Чорнобиль, 
вул.Радянська,13

30-км зона відчуження ЧАЕС та 
прилеглі райони

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Чорнобильське державне 
підприємство зв`язку

255620,Київська 
обл.,м.Чорнобиль, 
вул.Радянська,13

30-км зона відчуження ЧАЕС та 
прилеглі райони

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Атлас"

252021,м.Київ-
21,вул.Грушевського,30

/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Атлас"

252021,м.Київ-
21,вул.Грушевського,30

/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Атлас"

252021,м.Київ-
21,вул.Грушевського,30

/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 39 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

803 20776317 001119 31.12.1997 19971231 31.12.2002 Україна не діюча

804 20920381 001140 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

805 20711111 001147 31.12.1997 19971231 31.12.2002 АР Крим та м.Севастополь не діюча

806 00181773 001148 31.12.1997 19971231 31.12.2002 не діюча

807 25048255 001149 31.12.1997 19971231 31.12.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

808 21652899 001150 31.12.1997 19971231 31.12.2002 м.Київ не діюча

809 19478135 001152 31.12.1997 19971231 31.12.2006 м.Київ та Київська область не діюча

810 04947142 001153 31.12.1997 19971231 31.12.2006 м.Київ та Київська область не діюча

811 04791116 001155 31.12.1997 19971231 31.12.2005 Україна не діюча

812 05422987 001157 31.12.1997 19971231 31.12.2006 Україна не діюча

813 05744350 001159 31.12.1997 19971231 31.12.2006 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

814 00418113 001160 31.12.1997 19971231 31.12.2005 м.Хорол Полтавська область не діюча

815 23266491 001161 31.12.1997 19971231 31.12.2006 м.Львів та Львівська область не діюча

816 13447949 001165 31.12.1997 19971231 31.12.2005 не діюча

817 24067121 001166 31.12.1997 19971231 31.12.2006 м.Донецьк та Донецька область не діюча

818 14347150 001172 31.12.1997 19971231 31.12.2006 мКиїв та Київська область не діюча

819 23820881 м.Суми, вул.Праці, 37 002315 10.12.1997 19991210 10.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

820 20455292 002316 14.12.1997 19991214 14.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

821 30461651 002358 29.12.1997 19991229 29.12.2004 м. Хмельницький Ефірне радіомовлення не діюча

822 23510560 ВД 000596 02.12.1997 19971202 02.12.2001 Україна не діюча

823 20504599 ВД 000597 02.12.1997 19971202 02.12.2000 м.Запоріжжя та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Менс"

290007,м.Львів,вул.Гор
одецька,31/8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВОЛС"

68004, Одеська область, 
м.Іллічівськ, 

вул.Олександрійська, 6

м.Іллічівськ та приміська зона Одеської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Кримінтерзв`язок"

м.Севастополь,вул.Пож
арова-6

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Луганськшахтобудмонтаж
"

348020,м.Луганськ,5-й 
км

Луганська,Донецька,Дніпро-петровська 
області, включаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп-

Північ"

270012,м.Одеса,вул.Кан
атна,81

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Міжнародний громадський 
благодійний фонд 

"Міжнародний центр 
телекомунікації KS-net"

252024,м.Київ,вул.Бого
мольця,4,кв.410

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство з іноземною 
інвестицією у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ліла"

м.Київ,вул.Горького,20-
б,к.21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Торгово-

промисловий дім "І.,П.,С,"

м.Київ,вул.Островськог
о,18-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв`язок"

Київська 
обл.,Обухівський р-н, 

смт.Козин, вул. 
Лісова,2-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
шляхового зв`язку і 

автоматики 
"Укршляхзв`язок"

м.Київ,вул.ак.Заболотн
ого,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Сєвєродонецький 
приладобудівний завод"

93400,Луганська 
обл.,м.Сєвєродонецьк, 

вул.Паризької 
Комуни,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Хорольський  

молококонсервний 
комбінат дитячих 

продуктів", 00418113, м. 
Хорол Полтавської області

37800, Полтавська обл., 
м.Хорол, 

вул.Молодіжна, 17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Магма 

телеком"

79008,м.Львів,вул.Собо
рна,2/1,а/с 2212

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"Телеком-сервіс"

53200,Дніпропетровськ
аобл.,м.Нікополь, 

вул.Жуковського,85/1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

Україна"

83017,м.Донецьк,вул.А
ртема,88,к.919

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Ремпобутзв`язок"

м.Київ, 
вул.Дегтярівська, 47

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Інтертелеком"

вул. Металургів, Горького, буд. 
26,28/1,34, пл. Горького, буд. 6, Труда, 

за винятком буд. 32,39, Холодногірська, 
Н. Холодногірська, за винятком буд. 

8,10, Реміснича, Жукова, Лермонтова м. 
Суми.

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "КРАМ"

м. Ужгород, пл. 
Ш.Петефі, 2Б

м.Ужгород (вул. Г.Свободи, 
Челюскінців, 

Ак.Корольова,Грушевського, 8 Березня, 
Можайського, Минайська, Бородіна, 
Декабристів, Джамбула, Лермонтова, 

Тіхого,Шопена,Одеська,Свободи,Станці
йна,Залізнична, 

Пестеля,Вузька,Галана,Фучіка,Конопля
на,Макаренка)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РАДІОСТАР"

м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 26, кв. 12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Український центр 
зв`язку"

252110,м.Київ,вул.Соло
м`янська,3

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробниче приватне мале 
підприємство "Простел"

330051,м.Запоріжжя,ву
л.Вишнева,42а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 40 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

824 21227104 ВД 000598 02.12.1997 19971202 02.12.2001 м.Харків та область не діюча

825 13844917 ВД 000599 02.12.1997 19971202 02.12.2000 м.Миколаїв не діюча

826 13418652 ВД 000600 02.12.1997 19971202 02.12.2000 Україна не діюча

827 19294984 ВД 000614 03.12.1997 19971203 03.12.2000 м.Миколаїв та область не діюча

828 20961865 ВД 000623 04.12.1997 19971204 04.12.2001 Україна не діюча

829 22158799 ВД 000624 04.12.1997 19971204 04.12.2001 м.Запоріжжя не діюча

830 20540313 ВД 000625 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Івано-Франківськ та область не діюча

831 21395675 ВД 000626 04.12.1997 19971204 04.12.2000 не діюча

832 13734991 ВД 000627 04.12.1997 19971204 04.12.2000 Київська область не діюча

833 13811013 ВД 000628 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Львів та область не діюча

834 1854809451 ВД 000629 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Київ та область не діюча

835 13613684 ВД 000630 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Запоріжжя та область не діюча

836 22745835 ВД 000631 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Херсон та область не діюча

837 19055529 ВД 000632 04.12.1997 19971204 04.12.2000 Україна не діюча

838 13364241 ВД 000633 04.12.1997 19971204 04.12.2000 не діюча

839 21563144 ВД 000634 04.12.1997 19971204 04.12.2000 Україна не діюча

840 13942123 ВД 000635 04.12.1997 19971204 04.12.2000 м.Полтава та область не діюча

841 00000001 ВД 000647 04.12.1997 19971204 04.12.2000 не діюча

842 19455157 ВД 000651 08.12.1997 19971208 08.12.2001 АР Крим не діюча

843 13833204 ВД 000652 08.12.1997 19971208 08.12.2000 Україна не діюча

844 21095772 ВД 000653 08.12.1997 19971208 08.12.2000 м.Рівне та область не діюча

845 21475871 ВД 000655 08.12.1997 19971208 08.12.2000 м.Київ не діюча

846 13387644 ВД 000657 08.12.1997 19971208 08.12.2000 м. Луганськ та Луганська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

847 22978290 ВД 000660 09.12.1997 19971209 09.12.2001 м.Суми та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інженерно-виробнича 
фірма "Рівас"

310003,м.Харків,вул.Ко
оперативна,7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Миколаївське 
багатопрофільне 

підприємство "Південий 
Буг" (Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю)

327008,м.Миколаїв,а/с 
590

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"Енергія"

320037,м.Дніпропетров
ськ,вул.Холодильна,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРИ ВЕ"

327025,м.Миколаїв,вул.
Берегова,33/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Спектр" у вигляді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

270056,м.Одеса,вул.Зоо
паркова,5а/2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Проект"

330096,м.Запоріжжя,ву
л.Половецька,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Гермес-Віктор"

м.Івано-
Франківськ,Головпошт

амт,а/с 246

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне виробничо-
комерційне підприємство 

фірма "Альфа"

251200,Черніговська 
обл.,м.Ніжин,провулок 

Новий, 1-б,кв.1

Київська та Черніговська 
області,включаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Рокита"

255400, Київська обл., 
м.Обухів, провулок 
Малишківський,22

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Львівське науково-
виробниче підприємство 

"НЕКТОН"

290006,м.Львів,а/с 
11020

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Череда Григорій 

Васильович

253217, м.Київ, 
вул.Закревського, 13-

а,кв.49

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРІОН 

ЛТД"

330040,м.Запоріжжя,ву
л.Культурна,187

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колективне 
багатопрофільне 

підприємство "ТЕХНОД"

325027, м.Херсон, 
вул.Садова, 9-б, кв.35

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
(мале підприємство) 

"СОЮЗ-КТ" товариство з 
обмеженою 

відповідальністю

270088,м.Одеса,Люстдо
рфська дорога,55в

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ВАМ-МЕРЕЖА"

263008,м.Луцьк,вул.Заг
ородня,2,кв.25

Волинська та Рівненська 
області,включаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Будтелеком" ЛТД

252110, м.Київ, вул. 
Феодосійська, 8, кв.93

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Будівельно-монтажне 
підприємство зв`язку "БІТ"

315690, Полтавська 
обл., смт. Решетилівка, 

вул. Шевченка, 1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале державне 
підприємство 

"ЗВ`ЯЗКІВЕЦЬ"

Донецька 
обл.,м.Костянтинівка,ву

л.6-го Вересня, 40а

Констянтинівський район Донецької 
області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕКС"

м.Севастополь,вул.Рудн
ева,33, к.21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торгівельна 
фірма "КОНТЕХ"

290005, м.Львів, вул. 
Івана-Франка, 61

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спектр-

TV"

266000,м.Рівне,вул.Наб
ережна,30

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"МТ АЛЬФА"

252002,м.Київ,вул.Трут
енко,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Сєвєродонецьке 
підприємство 

"ЗВ`ЯЗОКФАКССЕРВІС"

93400, Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 

Гвардійський пр-т, 30
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Міська громадська 
організація "Центр 

інформаційної ініціативи"

244024,м.Суми,вул.Хар
ківська,35/12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 41 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

848 20043891 ВД 000663 09.12.1997 19971209 09.12.2000 Україна не діюча

849 21983923 ВД 000665 09.12.1997 19971209 09.12.2000 м.Донецьк та область не діюча

850 19307149 ВД 000666 09.12.1997 19971209 09.12.2000 м.Дніпропетровськ та область не діюча

851 64189609 ВД 000667 09.12.1997 19971209 09.12.2000 м.Кривий Ріг та приміська зона не діюча

852 20386266 ВД 000668 09.12.1997 19971209 09.12.2000 не діюча

853 19326589 ВД 000669 09.12.1997 19971209 09.12.2000 Львівська область не діюча

854 13978061 ВД 000670 09.12.1997 19971209 09.12.2000 не діюча

855 20463771 ВД 000672 09.12.1997 19971209 09.12.2001 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

856 Приватна фірма "Неон-В" 21857839 ВД 000686 10.12.1997 19971210 10.12.2001 м.Дніпропетровськ та область не діюча

857 19054629 ВД 000688 10.12.1997 19971210 10.12.2001 м. Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

858 22361371 ВД 000692 10.12.1997 19971210 10.12.2001 Україна не діюча

859 22361371 ВД 000693 10.12.1997 19971210 10.12.2001 Україна не діюча

860 22970006 ВД 000695 10.12.1997 10.12.1997 10.12.2007 не діюча

861 23724999 ВД 000697 10.12.1997 10.12.1997 10.12.2007 м. Київ не діюча

862 14328997 ВД 000698 11.12.1997 19971211 11.12.2000 м. Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

863 14310862 ВД 000700 11.12.1997 19971211 11.12.2001 Транкінговий зв`язок не діюча

864 13345692 ВД 000703 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Волинська та Рівненська області не діюча

865 13345692 ВД 000704 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

866 13345692 ВД 000705 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Ефірне телемовлення не діюча

867 22966186 ВД 000706 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

868 21588026 252001,м.Київ,а/с В-108 ВД 000707 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

869 24453663 ВД 000710 12.12.1997 19971212 12.12.2001 м.Донецьк та область не діюча

870 24453663 ВД 000711 12.12.1997 19971212 12.12.2001 м.Донецьк та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Київтелемонтаж"

252126,м.Київ-
126,вул.М.Донця,12-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Алекс-М"

342500,Донецька 
обл.,м.Мар`їнка,вул.Зав

одська,20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефона компанія 
"МОКОМ-ЗВ`ЯЗОКБУД"

320009,м.Дніпропетров
ськ,пр-т Калініна,12

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Некрасов 
Володимир Федорович

324056,Дніпропетровсь
ка обл.,м.Кривий Ріг, 

мікро-район 
Сонячний,28/29

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
словацьке підприємство 

"Мант-1" у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

342010,Донецька 
обл.,м.Констянтинівка,

бульвар 
Космонавтів,10а

Констянтинівський район Донецької 
області

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
підприємство "Будзв`язок"

293780,Львівська 
обл.,м.Дрогобич,вул.Сп

ортивна, 21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале державне 
підприємство "Кварц"

266027,м.Рівне,вул.Орл
ова,37

Тернопільська,Львівська,Волинська,Іван
о-Франківська, 

Хмельницька,Закарпатська, Рівненська 
області, включа-ючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТрансКом"

294000,м.Ужгород,вул.
Університетська,21/411

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

320018,м.Дніпропетров
ськ,ж/м Парус-
2,пр.Штурман-

ський,7/61

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фірма "ТСТ, Лтд"-
товариство з обмеженою 

відповідальністю

270009,м.Одеса,вул.Сон
ячна,10 А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Монтажбудзв`язок"

Львівська 
обл.,Миколаївський 

район,смт.Розділ, 
вул.Миру,20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Монтажбудзв`язок"

Львівська 
обл.,Миколаївський 

район,смт.Розділ, 
вул.Миру,20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
болгарське підприємство у 

формі закритого 
акціонерного товариства 

"Елеком"

02223, м.Київ, пр-т 
Ватутіна, 2-а

м. Житомир та область , м.Полтава та 
область, м. Івано-Франківськ та область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне науково-
виробниче підприємство 

"Укрспецтехніка"

03022,м.Київ,вул.Труте
нко,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-швейцарське 
спільне підприємство 

"Адмерка Марконімекс 
лтд"

252054, м. Київ-54, а/с 
131

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Чорнобильська атомна 

електростанція"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, п/с 10

м.Славутич та 30-км зона відчуждення 
ЧАЕС

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

263024,м.Луцьк,пр-т 
Соборності,28

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

263026,м.Луцьк,пр-т 
Соборності,28

м. Луцьк та м. Кузнецовськ Рівненської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

263024, Волинська обл., 
м.Луцьк, пр-т 

Соборності, 28

м. Луцьк та Волинська область, м. 
Кузнецовськ Рівненської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "РОКС"

252134,м.Київ,вул.Герої
в Космосу,4,оф.615

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Саунд"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДонбасІнформЗв`язокСерв
іс"

340000,м.Донецьк,вул.
Постишева,60

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДонбасІнформЗв`язокСерв
іс"

340000,м.Донецьк,вул.
Постишева,60

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 42 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

871 20375624 ВД 000713 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

872 13728571 ВД 000714 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Київська область не діюча

873 23598164 ВД 000715 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

874 24383129 ВД 000716 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

875 00114040 ВД 000719 12.12.1997 19971212 12.12.2001 Україна не діюча

876 23589917 ВД 000722 15.12.1997 19971215 15.12.2001 м.Тернопіль та область не діюча

877 23944749 ВД 000723 15.12.1997 19971215 15.12.2001 Україна не діюча

878 06729417 ВД 000725 15.12.1997 19971215 15.12.2001 Україна не діюча

879 21535368 ВД 000727 15.12.1997 19971215 12.12.2001 м. Київ та Київська область Кабельне телемовлення не діюча

880 23224848 ВД 000729 15.12.1997 19971215 15.12.2001 м. Світловодськ Кіровоградської області Кабельне телемовлення не діюча

881 20939104 ВД 000735 16.12.1997 19971216 16.12.2001 Україна не діюча

882 24853115 ВД 000737 16.12.1997 16.12.1997 16.12.2007 м. Луганськ не діюча

883 22516017 ВД 000739 16.12.1997 19971216 16.12.2000 м. Одеса Ефірне телемовлення не діюча

884 04654017 ВД 000750 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м. Ужгород Закарпатської області Кабельне телемовлення не діюча

885 04654017 ВД 000751 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м.Ужгород та Закарпатська область Пейджинговий зв`язок не діюча

886 19419316 ВД 000753 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м. Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

887 13479576 ВД 000754 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м.Донецьк та область Пейджинговий зв`язок не діюча

888 23887566 ВД 000755 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м. Львів та Львівська область Транкінговий зв`язок не діюча

889 20534152 ВД 000756 18.12.1997 19971218 18.12.2001 Транкінговий зв`язок не діюча

890 23477868 ВД 000757 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м. Лисичанськ Луганської області Транкінговий зв`язок не діюча

891 23611019 ВД 000758 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м. Донецьк та Донецька область Транкінговий зв`язок не діюча

892 21465140 ВД 000759 18.12.1997 19971218 18.12.2001 Транкінговий зв`язок не діюча

893 22290872 ВД 000760 18.12.1997 19971218 18.12.2001 м.Ялта АР Крим не діюча

894 22290872 ВД 000761 28.12.1997 19971228 28.12.2001 м.Ялта АР Крим не діюча

895 13860566 ВД 000763 18.12.1997 19971218 18.12.2000 м. Миколаїв та Миколаївська область Транкінговий зв`язок не діюча

896 22445760 ВД 000764 18.12.1997 19971218 18.12.2000 м. Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Варіант"

340055,м.Донецьк,вул.Ч
елюскінців,170,кв.36

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Виробничо-комерційна 
фірма "Міцар"

Київська 
обл.,м.Вишгород,пл.Ше

вченка,1,кв.116

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Електон"

Донецька 
обл.,м.Красноармійськ,
пр.Шахтобудівни-ків,23

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Ніка-Сервіс"

252055,м.Київ,вул.Борщ
агівська,12,к.15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Модем"

290035,м.Львів,вул.Пасі
чна,160

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "БіттерНет"

288000,м.Тернопіль,вул
.15 квітня,35/13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"Комлог Україна Лтд"

320098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Малиновського, 6

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв`язокбуд"

348050,м.Луганськ,вул.
Поштова,25

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ІВК"

02218,м.Київ,вул.Райду
жна,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

телерадіокомпанія 
"Веселка"

27504, Кіровоградська 
обл., м.Світловодськ, 

вул.Калініна,18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕМАТИКА"

270044,м.Одеса,вул.В.А
рнаутська,72/74

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Дельта-

Зв`язок"

91054, м.Луганськ, 
кв.Норинського, 5/68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Одеська муніципальна 

телерадіокомпанія "РТВ-7"

65039, м.Одеса, вул. 
Артелерійська, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Концерн 

"Карпати"

88000,м.Ужгород,наб.Н
езалежності,9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Концерн 

"Карпати"

294000,м.Ужгород,наб.
Незалежності,9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

ТМ"

03141, м.Київ, 
вул.Кривоноса, 2-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Допарі-бета" у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

340055,м.Донецьк,вул.5
0-річчя СРСР,146

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Тростян-МТ"

290000,м.Львів,головпо
штамт,а/с 217

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Фірма Горгани"

284000, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Артема, 1, к.205

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТС"

93105, Луганська обл., 
м.Лисичанськ-5, вул. 

Жовтнева, 4
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЩИТ"

83096, м. Донецьк, вул. 
Сандомирська, 11, кв. 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телекомунікаційні 
системи"(ЗАТ "ТЕЛСІ")

м.Київ, б-р Дружби 
Народів, 38, офіс 814

м. Київ та Київська область, м. Донецьк 
та Донецька область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АМТЕКС"

АР 
Крим,м.Алупка,Севасто

польске шосе,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АМТЕКС"

АР 
Крим,м.Алупка,Севасто

польске шосе,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне науково-
виробниче підприємство 

"ЛАД-сервіс"

327001,м.Миколаїв,вул.
Московська,13,а/с 352

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Фірма 

"ТАГО"

65045, м.Одеса, 
вул.Буніна, 37/1



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 43 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

897 21871710 ВД 000765 18.12.1997 19971218 18.12.2000 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

898 21988783 ВД 000766 18.12.1997 19971218 18.12.2000 м Донецьк та Донецька область Транкінговий зв`язок не діюча

899 24078001 ВД 000774 22.12.1997 19971222 22.12.2001 м.Київ та область Пейджинговий зв`язок не діюча

900 21560045 ВД 000784 22.12.1997 19971222 22.12.2001 Україна не діюча

901 23708463 м.Київ, вул.Щорса, 18/2 ВД 000851 22.12.1997 19971222 22.12.2001 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

902 23712393 ВД 000853 23.12.1997 19971223 23.12.2001 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

903 21602565 ВД 000854 23.12.1997 19971223 23.12.2001 м.Київ Ефірне радіомовлення не діюча

904 09807750 ВД 000860 24.12.1997 19971224 24.12.2001 м.Харків та Харківська область не діюча

905 22679920 ВД 000861 24.12.1997 19971224 24.12.2001 м.Харків та Харківська область Ефірне радіомовлення не діюча

906 00179720 ВД 000878 25.12.1997 25.12.1997 25.12.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

907 22484808 ВД 000881 25.12.1997 19971225 25.12.2000 м.Одеса та область Пейджинговий зв`язок не діюча

908 20740395 ВД 000884 25.12.1997 19971215 25.12.2001 АР Крим не діюча

909 14363445 ВД 000889 26.12.1997 19971226 26.12.2001 м.Одеса та Одеська область не діюча

910 20824849 ВД 000908 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

911 23023044 ВД 000911 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Дніпропетровськ Кабельне телемовлення не діюча

912 19302063 ВД 000912 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Миколаїв Кабельне телемовлення не діюча

913 03057791 ВД 000913 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

914 20854218 ВД 000914 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

915 13803858 ВД 000915 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

916 23885840 ВД 000917 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

917 13797508 70040,м.Львів,а/с 2082 ВД 000918 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

918 23565443 ВД 000919 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Волочиськ Хмельницької області Кабельне телемовлення не діюча

919 23631097 ВД 000920 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мобільні 

системи зв`язку"

51921, 
Дніпропетровська обл, 
м.Дніпродзержинськ, 
вул.Сировця, 47, кв.25

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІССА 

електроніка"

340007,м.Донецьк,Доне
цьке авіапідприємство 

БЕРТОС

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська пейджингова 
мережа"

252001,м.Київ,вул.Люте
ранська,7/10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське об`єднання 
поштового зв`язку 

"Укрпошта"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укртехзв`язок"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СМЗ"

01004, м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство "Центр 
засобів масової інформації 

"Медіа-Центр"

м. Київ, 
вул.Немировича-

Данченка, 2 корп. 4
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Фаворіт ТВ"

310204,м.Харків,вул.Іса
ївська,76

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіо 

50+"

310050,м.Харків,вул.Бо
гдана 

Хмельницького,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

Вузол виробничо-
технологічного зв`язку 
дочірнє підприємство 
Державної холдінгової 

компанії "Селідіввугілля"

85322,Донецька 
обл.,м.Димитров,вул.Бр

янська,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Компанія "Браво" у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

270008,м.Одеса,вул.Фру
нзе,52

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Космос-

Центр"

334513,АР 
Крим,м.Керч,вул.Танкіс

тів,7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна Одеська 
таксофонна компанія

65076,м.Одеса,вул.Щор
са,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Дан-Даре"

79064,м.Львів,вул.Лінк
ольна,45,к.69

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Телевідео-С"

49041,м.Дніпропетровс
ьк, ж/м Тополя-3, 

будинок,8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Миколаївське кабельне 
телебачення"

54001, м.Миколаїв, 
вул.Декабристів, 4, а/с 

343

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"Побутрадіотехніка"

29000, 
м.Хмельницький, 
вул.Прибузька, 8

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Вільне 
слово з України"

290060,м.Львів, вул. 
Комарова, 1

м.Львів, м.Сокаль, м.Новояворівськ 
Львівської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 
"Телебойман"("ТБМ") ЛТД

290053,м.Львів,вул.Кня
гині Ольги,108

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Агропромислове 
підприємство 

"Електрон"(дочірнє 
підприємство АТ 

"Концерн-Електрон")

79041,м.Львів,вул.Горо
доцька,154

Залізничний та Франківський райони 
м.Львова

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"Лептон"

м.Львів, м.Трусакавець, м.Стебник 
Львівської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне 
агропромислове товариство 

закритого типу "Збруч"

31200, Хмельницька 
обл., м.Волочиськ, 

вул.Незалежності, 104а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 

"Квант" акціонерного 
товариства 

"АТОМСЕРВІС"

55000, Миколаївська 
обл., м.Южноукраїнськ, 

пр-т Леніна, 38

м.Южноукраїнськ Миколаєвської 
області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 44 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

920 20487582 ВД 000921 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Бердянськ Запорізікої області Кабельне телемовлення не діюча

921 20813656 ВД 000922 25.12.1997 19971225 25.12.2001 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

922 23162975 ВД 000924 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Україна не діюча

923 14369134 ВД 000932 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

924 14369134 ВД 000933 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

925 13821431 ВД 000935 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

926 13819345 ВД 000936 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

927 13819345 ВД 000937 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

928 00000002 ВД 000938 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

929 23860610 ВД 000939 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

930 23860610 ВД 000940 25.12.1997 19971225 25.12.2001 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

931 63039109 ВД 000941 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна не діюча

932 13841505 ВД 000942 25.12.1997 19971225 25.12.2000 Україна не діюча

933 13993267 ВД 000943 25.12.1997 19971225 25.12.2000 м.Рівне та область,м.Луцьк та область не діюча

934 14326018 ВД 000957 29.12.1997 19971229 29.12.2001 Україна не діюча

935 14326018 ВД 000958 29.12.1997 19971229 29.12.2001 м.Київ Ефірне телемовлення не діюча

936 19365891 ВД 000968 29.12.1997 19971229 29.12.2000 0м.Донецьк та область Пейджинговий зв`язок не діюча

937 20701466 ВД 000972 29.12.1997 19971229 29.12.2000 АР Крим не діюча

938 23808584 ВД 000976 29.12.1997 19971229 29.12.2001 м.Полтава та Полтавська область Транкінговий зв`язок не діюча

939 20016397 ВД 000977 29.12.1997 19971229 29.12.2000 Транкінговий зв`язок не діюча

940 20016397 ВД 000978 29.12.1997 19971229 29.12.2000 м.Вінниця Пейджинговий зв`язок не діюча

941 24080742 ВД 000983 29.12.1997 19971229 29.12.2001 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Вастком"

71107, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Смоленська,3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телекомпанія "Львів-КТБ"-
дочірнє підприємство 

відкритого акціонерного 
товариства 

"Київтелемонтаж"

79022, м.Львів, 
вул.Виговського, 29-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Вертикаль"

253217,м.Київ,вул.Т.Др
айзера,11,кв.86

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН"

290035,м.Львів,вул.Зеле
на,147

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН"

290035,м.Львів,вул.Зеле
на,147

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю спільне 

підприємницьке 
господарство "Тетра"

293200,Львівська 
обл.,Пустомитівський 

район,с.Давидів

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торгово-
посередницька фірма "ІРИС 

КО,ЛТД"

290044,м.Львів,вул.Мет
рологічна,14

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торгово-
посередницька фірма "ІРИС 

КО,ЛТД"

290044,м.Львів,вул.Мет
рологічна,14

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гермес"

292000,Львівська 
обл.,Пустомитівський 

район, 
с.Солонка,вул.Наварійс

ька,56
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЕР-

СЕРВІС Л"

270025,м.Одеса,19-й км 
Старокиївської 

дороги,кім.4
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЕР-

СЕРВІС Л"

270025,м.Одеса,19-й км 
Старокиївської 

дороги,кім.4
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хмель Василь 

Іванович

252232,м.Київ,вул.М.Цв
етаєвої,8б,кв.165

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Госпрозрахункове 
впроваджувальне 

підприємство "КРОКУС"

327031,м.Миколаїв,а/с 
43

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ФРЕЙ"

266024,м.Рівне,вул.Соб
орна,444-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
об`єднання "Інформаційні 

технології"

253091,м.Київ,вул.Реву
цького,5а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
об`єднання "Інформаційні 

технології"

02091, м.Київ, 
вул.Ревуцького, 5-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-російське 
спільне інженерно-

виробниче підприємство 
"Квазар-Мікро ІВМ"

252136,м.Київ,вул.Півні
чно-Сирецька,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробнича компанія 
"Кримтел" лтд

333033,м.Сімферополь,
вул.Р.Люксембург,11,а/

с106

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Експлуатаційно-виробниче 
підприємство зв`язку 
"Полтаварадіоком"

36008, м.Полтава, 
вул.Фрунзе, 146-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське науково-

виробниче підприємство 
"Радіотелекомунікація"(СП 

"РаТеК")

21027, м.Вінниця, вул. 
Театральна, 20

м.Вінниця та Вінницька область, 
м.Чернігів та Чернігівська область, 

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область, м.Одеса та 

Одеська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське науково-

виробниче підприємство 
"Радіотелекомунікація"(СП 

"РаТеК")

286027,м.Вінниця-
27,а/с 3200

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ILTA CO 

LTD"

252053,м.Київ,вул.Арте
ма,49,оф.512

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 45 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

942 21041405 ВД 000986 29.12.1997 19971229 29.12.2001 м.Полтава та область не діюча

943 19350056 ВД 000987 29.12.1997 19971229 29.12.2001 Україна не діюча

944 24432626 ВД 000988 29.12.1997 19971229 29.12.2001 Україна не діюча

945 21944082 ВД 000989 29.12.1997 19971229 29.12.2000 м.Дніпропетровськ Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

946 22837796 ВД 000991 31.12.1997 19971231 15.09.2000 не діюча

947 22246279 ВД 000992 31.12.1997 19971231 13.12.2000 Ефірне телемовлення не діюча

948 19005862 ВД 000993 31.12.1997 19971231 01.09.2000 Ефірне телемовлення не діюча

949 13383014 ВД 000994 31.12.1997 19971231 28.03.2001 м.Луганськ та Луганська область Ефірне телемовлення не діюча

950 19099745 ВД 000995 31.12.1997 19971231 31.12.2000 Україна не діюча

951 22134050 ВД 000997 31.12.1997 19971231 07.10.2000 м.Запоріжжя Ефірне радіомовлення не діюча

952 20169764 ВД 000998 31.12.1997 19971231 05.03.2001 Ефірне телемовлення не діюча

953 14279891 ВД 000999 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

954 13694978 ВД 001000 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Київ не діюча

955 Асоціація "13 канал" 22022864 ВД 001002 31.12.1997 19971231 17.04.2002 м.Красноармійськ Донецької області Ефірне телемовлення не діюча

956 24106252 ВД 001003 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Херсонська область Ефірне радіомовлення не діюча

957 19150699 ВД 001004 31.12.1997 19971231 29.02.2000 Ефірне радіомовлення не діюча

958 21217525 ВД 001005 31.12.1997 19971231 28.12.2000 м.Харків та Харківська область Ефірне радіомовлення не діюча

959 21217525 ВД 001006 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Ефірне телемовлення не діюча

960 14339570 ВД 001007 31.12.1997 19971231 31.12.2000 Україна не діюча

961 20728100 ВД 001008 31.12.1997 19971231 01.10.2000 Ефірне телемовлення не діюча

962 23286602 ВД 001009 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Запоріжжя не діюча

963 20190333 ВД 001010 31.12.1997 19971231 01.08.2000 м.Дніпропетровськ Ефірне телемовлення не діюча

964 01188483 ВД 001023 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Харків та область Пейджинговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 
"Універсальні системи"

314008,м.Полтава,вул.Ф
рунзе,146а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтер-

Контакт"

252004,м.Київ,вул.Рогн
единська,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "СІБІКОМ"

320005,м.Дніпропетров
ськ,вул.Кірова,23

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Обласне державне 
підприємство 

"Дніпроавтотранс"

320005, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Жуковського, 23

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство "ЕН.БІ.ЕМ." 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

58000, м.Чернівці, 
вул.Головна, 36

Чернівецька область, Хмельницька 
область, Тернопільська область, 

Закарпатська область, Івано-
Франківська область, Львівська область, 
Волинська область, Рівненська область, 

Вінницька область, Житомирська 
область включаючи облцентри

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Екран"

334900, АР Крим, 
м.Красноперекопськ, 

вул.Фрунзе, 33, кв. 105

м.Красноперекопськ та 
Красноперекопський район Автономної 

Республіки Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційне 
підприємство "Моріон"

334320, АР Крим, 
м.Євпаторія, вул. 

Некрасова, 43

м.Євпаторія Автономної Республіки 
Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне комунальне 
підприємство "Ефір-1"

348055,м.Луганськ,вул.
Леніна,59

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Квадро плюс"

320005,м.Дніпропетров
ськ,вул.Пісаржевського,

7

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Радіокомпанія  

"Ностальжі"

330044, м.Запоріжжя, 
вул.Сєдова, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "ВІД"

94800, Луганська обл., 
м.Свердловськ, 
вул.Енгельса, 34

м.Свердловськ та Свердлавський район 
Луганської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича фірма "Відікон"

253092,м.Київ,вул.О.До
вбуша,35

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Радіо і 

телебачення", 13694978, м. 
Київ

04071, м.Київ, 
вул.Олегівська, 34-Б

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

343100,Донецька 
обл.,м.Красноармійськ,

м-н Шахтарський,12
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіо-

Авто"

325000,м.Херсон,вул.Л
иварна,4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

інженерно-виробниче 
об`єднання "Система"

324010, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Телевізійна, 3-а, к. 12

м.Кривий Ріг та Криворізький район 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Телерадіокомпанія 

"Simon"

310103, м.Харків, 
вул.Дерев`янко, 1-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Телерадіокомпанія 

"Simon"

310103, м.Харків, 
вул.Дерев`янко, 1-А

м.Харків та Харківська область, 
м.Полтава, м.Кременчук

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-комерційна 
фірма "Уком,Лтд"

252054,м.Київ,вул.Дмит
ріївська,24-91

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телевізійна компанія 
"Атлант-СВ"

97060, АР Крим, 
Красногвардійський р-

н, с.Октябрське, 
вул.Цурцумія, 4-А

Красногвардійський район Автономної 
Республіки Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"ТелеРадіоКомпанія" 
Алекс"

69068, м.Запоріжжя, 
вул. 8 Березня, 48

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Рекламне агентство 
"Собор"

320004,м.Дніпропетров
ськ,пр.Кірова,1,к.410

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Харківське обласне 

підприємство 
електрозв`язку 

"Харківтелеком" (ОПЕЗ 
"Харківтелеком")

310022,м.Харків,Дзерж
инський 

район,Держпром,3-й 
під`їзд,3-й поверх



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 46 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

965 20622494 ВД 001069 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Київська область не діюча

966 22598375 ВД 001073 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Тернопіль та область не діюча

967 22454960 ВД 001074 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Одеса не діюча

968 16402798 ВД 001075 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

969 Кооператив "Інженер" 21351815 ВД 001076 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Канів Черкаської області Кабельне телемовлення не діюча

970 21611854 ВД 001084 31.12.1997 19971231 31.12.2000 Україна не діюча

971 21611854 ВД 001085 31.12.1997 19971231 31.12.2000 Україна не діюча

972 20190913 ВД 001086 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м. Дніпропетровськ Кабельне телемовлення не діюча

973 20190913 ВД 001087 31.12.1997 19971231 31.12.2001 не діюча

974 22901092 ВД 001088 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Черкаси та область Пейджинговий зв`язок не діюча

975 24425922 ВД 001093 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Дніпропетровська область не діюча

976 03114342 ВД 001096 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

977 20673818 ВД 001118 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Севастополь Ефірне телемовлення не діюча

978 14328750 ВД 001120 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

979 14328750 ВД 001122 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

980 14328750 ВД 001124 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

981 21090237 ВД 001125 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Ефірне телемовлення не діюча

982 21822387 ВД 001126 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Луганськ та прилеглі райони Ефірне телемовлення не діюча

983 21049559 ВД 001127 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Ефірне телемовлення не діюча

984 20509349 ВД 001128 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Бердянськ Запорізької області Ефірне телемовлення не діюча

985 22142344 ВД 001129 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Запоріжжя та Запорізька область Ефірне радіомовлення не діюча

986 20642918 ВД 001130 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Ефірне телемовлення не діюча

987 20851970 ВД 001131 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Львів та Львівська область Ефірне радіомовлення не діюча

988 23363550 ВД 001132 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Дніпропетровськ та прилеглі райони Ефірне радіомовлення не діюча

989 20301672 ВД 001133 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Ефірне радіомовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале підприємство 
"АЛТА"

256400,Київська 
обл.,м.Біла 

Церква,бульвар 
Олександрійський,111,к

в.78

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сат 

плюс"

м.Тернопіль,вул.Віннич
енка,9,кв.44

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сател"

270028,м.Одеса,вул.Ме
чнікова,132

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале виробничо-
комерційне приватне 

підприємство "Опечень"

252212,м.Київ,вул.Тимо
шенко,5,кв.20

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

258300,Черкаська 
обл.,м.Канів,вул.Героїв 

Дніпра,45
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колетивне підприємство 
"РОМСАТ"

252037,м.Київ,вул.М.Кр
ивоноса,2-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колетивне підприємство 
"РОМСАТ"

252037,м.Київ,вул.М.Кр
ивоноса,2-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фальстап"

49106,м.Дніпропетровс
ьк,пр-т Героїв,38

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фальстап"

320106,м.Дніпропетров
ськ,пр-т Героїв,38

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу спільне 
українсько-російське 

підприємство "Астелком"

252030,м.Київ,вул.Б.Хм
ельницького,62

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"САВАЛАН"

320027,м.Дніпропетров
ськ,вул.Фучіка,9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське державне 
підприємство "Виробничо-

технічний вузол зв`язку"

01030, м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

46

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіотелефонна 
компанія "Амідас"

м.Севастополь, пр-т 
Жовтневої революції, 
РТБ "Омега", а/с 191

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аттіс-

Україна"

252056,м.Київ,вул.Полі
технічна,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аттіс-

Україна"

252056,м.Київ,вул.Полі
технічна,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аттіс-

Україна"

252056,м.Київ,вул.Полі
технічна,33

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дубенська телевізійна 
станція"

265100,Рівненська 
обл.,м.Дубно,вул.Шевч

енка,50-2

м.Дубно та Дубнівський район 
Рівненської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІРТА"

349114,Луганська 
обл.,м.Алчевськ,вул.Ле

ніна,55
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Надія"

315410,Полтавська 
обл.,м.Пирятин,вул.Лен

іна,60

Пирятинський та інші райони 
Полтавської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Бердянська міська 
телекомпанія "ТБ-

Бердянськ"

71108, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Правди, 3-В

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіостанція "Великий 
Луг"

69057, м.Запоріжжя, 
вул.Матросова, 8-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Олександрійська районна 
телерадіокомпанія"

Кіровоградська обл., 
м.Олександрія, 

Дніпропетровське 
шосе, 4

м.Олександрія та Олександрійський 
район Кіровоградської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіоінформаційний центр 
"Незалежність"

79005, м.Львів, 
вул.Князя Романа, 12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фірма "Авторадіо-Дніпро" 
товариство з обмеженою 

відповідальністю

49054, 
м.Дніпропетровськ, пр. 
Кірова, 111-Б, офіс 902

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Комерційне підприємство 
"РадіоМікс" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

320044,м.Дніпропетров
ськ,пр.Шевченка,3

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 47 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

990 23285867 ВД 001134 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Мелітополь Запорізької області Ефірне радіомовлення не діюча

991 Студія "ВТВ" 23060559 ВД 001135 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Вінниця та Вінницький район Ефірне радіомовлення не діюча

992 Кооператив "Канал-5" 20238910 ВД 001136 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Нікополь Дніпропетровської області не діюча

993 Кооператив "Канал-5" 20238910 ВД 001137 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Нікополь Дніпропетровської області не діюча

994 22267672 ВД 001138 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Щолкіно та прилеглі райони АР Крим Ефірне телемовлення не діюча

995 14041617 ВД 001139 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Тернопіль та Тернопільська область Транкінговий зв`язок не діюча

996 22944262 ВД 001141 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Київ та область не діюча

997 19481692 ВД 001142 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

998 23659090 ВД 001143 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Ялта АР Крим не діюча

999 20300230 ВД 001144 31.12.1997 19971231 31.12.2000 не діюча

1000 16399760 ВД 001145 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна не діюча

1001 14358403 ВД 001146 31.12.1997 19971231 31.12.2000 не діюча

1002 01130638 ВД 001151 31.12.1997 19971231 31.12.2001 не діюча

1003 04791116 ВД 001156 31.12.1997 19971231 31.12.2001 Україна Транкінговий зв`язок не діюча

1004 23266491 ВД 001163 31.12.1997 19971231 31.12.2000 не діюча

1005 20335777 ВД 001167 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Донецьк та Донецька область Транкінговий зв`язок не діюча

1006 20335777 ВД 001168 31.12.1997 19971231 31.12.2000 Україна не діюча

1007 14086815 ВД 001169 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Харків Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1008 19047622 ВД 001171 31.12.1997 19971231 31.12.2000 м.Одеса та Одеська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1009 14347150 ВД 001175 31.12.1997 19971231 31.12.2001 м.Київ та Київська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1010 20810059 001176 12.01.1998 19980112 12.01.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

1011 20043891 001180 12.01.1998 19980112 12.01.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1012 14295855 001188 13.01.1998 19980113 13.01.2006 Україна не діюча

1013 03484062 001189 13.01.1998 19980113 13.01.2008 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

1014 24229368 001190 13.01.1998 19980113 13.01.2007 не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
техно-торговельний центр 

"ОлЖеКа"

72311, Запорізька обл., 
м.Мелітополь, пр-т 

Б.Хмельницького, 89
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

286050, м. Вінниця, 
вул.Едельштейна, 8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

53224, 
Дніпропетровська обл., 

м.Нікополь, 
пр.Електрометалургів, 

46-А

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

322613,Дніпропетровсь
каобл.,м.Нікополь,пр.Е
лект-рометалургів,46а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Студія "7-й 

поверх"

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, 

м.Щолкіно, б.60/2Б, а/с 
11

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "ШБ-1"

282006,м.Тернопіль,вул
.Живова,11/209

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Ворма"

252092,м.Київ,вул.Алма
-Атинська,74,кім.204

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Зв`язокспецбуд"

252037,м.Київ,вул.М.Кр
ивоноса,2а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІНТА"

334212,АР 
Крим,м.Ялта,вул.Жовтн

ева,8,кв.17

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Градієнт"

320095,м.Дніпропетров
ськ,вул.Фурманова,15

Дніпропетровська, Запорізька, 
Донецька, Луганська, Кіровоградська 

області, включаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "ІСТ"

253225,м.Київ,пр.Маяк
овського,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство - 
Київська науково-

виробнича фірма "ЗЕСНА"

м.Київ,вул.Молодогвар
дійська,16,кв.90

Київська,Херсонська,Мико-
лаївська,Чернігівська,Жито-

мирська,Черкаська,Одеськаобласті,вклю
чаючи облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Кримське 

зональне агентство 
повітряних сполучень 

"КримЗАПС"

95050,м.Сімферополь,в
ул.Київська,133

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район Автономної Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв`язок"

Київська обл., 
Обухівський р-н, 

смт.Козин, вул.Лісова, 
2-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Магма 

телеком"

290008,м.Львів,вул.Соб
орна,2/1,а/с 2212

Львівська,Тернопільська, Івано-
Франківська області, включаючи 

облцентри

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

Кронтекс"

83055, м.Донецьк, 
пров.Грінкевича, 8

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

Кронтекс"

340055,м.Донецьк,пров.
Грінкевича,8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Альтаір"

61050, м.Харків, вул. 
Примерівська, 8, кв. 4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інфозв`язок"

65045, м.Одеса, вул.В. 
Арнаутська, 72/74

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Ремпобутзв`язок"

м.Київ, 
вул.Дегтярівська, 47

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аркада-

Х"

79040,м.Львів,вул.Любі
нська,191а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Київтелемонтаж"

03126,м.Київ-
126,вул.М.Донця,12-а

Ватутінський,Жовтневий,Залізничний,Л
енінградський,Печерський та 

Старокиївський райони міста Києва

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Комінформсистема"

252011,м.Київ,вул.Лєск
ова,9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Лисичанськнафтопродукт"

93117,Луганська 
обл.,м.Лисичанськ, 
вул.Артемівська,61

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інфоком 

Зв`язок Сервіс"

м.Дніпропетровськ, пр-
т Героїв 

Сталінграда,12г

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 48 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1015 23356886 001191 13.01.1998 19980113 13.01.2007 не діюча

1016 24586312 001192 13.01.1998 19980113 13.01.2003 Пейджинговий зв`язок не діюча

1017 25277091 001193 13.01.1998 19980113 13.01.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1018 Підприємство "Візор" 13350003 001194 13.01.1998 19980113 13.01.2006 м.Луцьк та Волинська область не діюча

1019 13536647 001195 13.01.1998 19980113 13.01.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1020 04814136 001203 14.01.1998 19980114 14.01.2008 м.Київ не діюча

1021 13785617 001204 14.01.1998 19980114 14.01.2003 АР Крим Ефірне радіомовлення не діюча

1022 24280665 001205 14.01.1998 19980114 14.01.2003 м.Харків та область не діюча

1023 01130555 001206 14.01.1998 19980114 14.01.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1024 24850223 001208 14.01.1998 19980114 14.01.2003 м.Луганськ та Луганська область Кабельне телемовлення не діюча

1025 1664002175 001211 15.01.1998 19980115 15.01.2003 Україна не діюча

1026 13504127 001212 15.01.1998 19980115 15.01.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1027 Кооператив "Ефір" 14333283 001213 15.01.1998 19980115 15.01.2003 м.Київ Кабельне телемовлення не діюча

1028 21452203 001215 15.01.1998 19980115 15.01.2003 Україна не діюча

1029 01125755 001216 16.01.1998 19980116 16.01.2007 м.Маріуполь Донецької області не діюча

1030 00191164 001220 19.01.1998 19980119 19.01.2007 м.Донецьк не діюча

1031 22486807 001221 19.01.1998 19980119 19.01.2005 не діюча

1032 23381849 001224 20.01.1998 19980120 20.01.2003 Україна не діюча

1033 20349408 001226 20.01.1998 19980120 20.01.2003 Україна не діюча

1034 20942810 001227 20.01.1998 19980120 20.01.2007 м.Одеса не діюча

1035 00216757 001234 21.01.1998 19980121 21.01.2007 м.Запоріжжя не діюча

1036 16398080 001235 21.01.1998 19980121 21.01.2003 Україна не діюча

1037 25161610 001242 21.01.1998 19980121 21.01.2008 м.Полтава та Полтавська область не діюча

1038 23958556 м.Львів,а/с 8298 001243 20.01.1998 19980120 20.01.2003 м.Львів та область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Дніпротел"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Чернишевського, 1а

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Балтком-

Астел"

252055,м.Київ,пр-т 
Перемоги,19

Україна (за винятком м.Севастополя та 
Закарпатської області)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Укравіателеком"

м.Київ,вул.Червоноармі
йська,32б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

263018,м.Луцьк,вул.Пот
ебні,50

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"АСТР"

340096,м.Донецьк,вул.
Куйбишева,58

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
"Український центр по 

обслуговуванню пасажирів 
на залізн. транспорті 

України"

01032,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,38/40

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія 

АРТЕКС"

95035, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Жукова, 17

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Харків 

Онлайн"

310002,м.Харків,вул.Фр
унзе,13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Донецьке авіаційне 
підприємство

340021,м.Донецьк-
21,аеропорт

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ 
плюс"

348015,м.Луганськ,кв.З
аречний,школа 57

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Рачинський 

Костянтин Олександрович

334320, АР Крим, 
м.Євпаторія,  

вул.Дзержинського,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробнича фірма "Нейтрон"

83048, м.Донецьк, вул. 
Універсистетська, 89

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

02206, м.Київ, 
вул.Малишка, 13, кв. 57

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Багі"

252151,м.Київ-
151,вул.Молодогвардій

ська,16,кв.54

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Маріупольський державний 
морський торговельний 

порт

87510, Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Адмірала Луніна, 99

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донецький 
металургійний завод"

83062,м.Донецьк,вул.Тк
аченко,122

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
об`єднання "Імпульс"

м.Одеса,с.НАТІ,вул.Зел
ена,1

м.Одеса та Одеська область, 
м.Кіровоград та Кіровоградська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство 

супутникового зв`язку 
"Укрзв`язоксупутник"

252110,м.Київ,вул.Соло
м`янська,3

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіком"

340015,м.Донецьк,пр-т 
Миру,8,оф.222

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фірма "СТАФ"-товариство 
з обмеженою 

відповідальністю

65026,м.Одеса,вул.Дери
басівська,10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Український 

науково-дослідний 
проектно-

конструкторський та 
технологічний інститут 

трансформаторобудування"

69069, м.Запоріжжя, 
Дніпропетровське 

шосе,11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"Квант-Ефір"

03150, м.Київ, 
вул.Димитрова, 5

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Сула Телеком"

Полтавська обл., 
м.Лубни,вул.К.Маркса,

50

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Крут-Компак"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 49 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1039 20234579 001244 21.01.1998 19980121 21.01.2006 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

1040 25270692 001246 21.01.1998 19980121 21.01.2003 Україна Система Аудіотекс не діюча

1041 00191187 001247 21.01.1998 19980121 21.01.2007 м.Краматорськ Донецької області не діюча

1042 01186521 001253 26.01.1998 19980126 26.01.2006 м.Миколаїв та область Обробка поштових відправлень не діюча

1043 01186521 001254 26.01.1998 19980126 26.01.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1044 21344146 001255 26.01.1998 19980126 26.01.2006 м.Хмельницький та область Обробка поштових відправлень не діюча

1045 21344146 001256 26.01.1998 19980126 26.01.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1046 Кооператив "Радіотехнік" 14187108 001257 26.01.1998 19980126 26.01.2003 м.Черкаси та область не діюча

1047 25185006 001258 26.01.1998 19980126 26.01.2003 м.Харків та область не діюча

1048 22270303 001259 26.01.1998 19980126 26.01.2003 м.Сімферополь АР Крим Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1049 19068437 001261 26.01.1998 19980126 26.01.2007 м.Київ не діюча

1050 21325031 001267 27.01.1998 19980127 27.01.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1051 20010360 001269 28.01.1998 19980128 28.01.2003 Україна не діюча

1052 23945909 001270 28.01.1998 19980128 28.01.2006 м.Дніпропетровськ та область Обробка поштових відправлень не діюча

1053 23945909 001271 28.01.1998 19980128 28.01.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1054 21796581 001272 28.01.1998 19980128 28.01.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1055 21796581 001273 28.01.1998 19980128 28.01.2006 м.Луганськ та область Обробка поштових відправлень не діюча

1056 23711494 001274 28.01.1998 19980128 28.01.2003 м.Київ та область не діюча

1057 20927928 001275 28.01.1998 19980128 28.01.2003 м.Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

1058 20927928 001276 28.01.1998 19980128 28.01.2003 м.Одеса та область не діюча

1059 20071611 001277 29.01.1998 19980129 29.01.2003 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство  
"АТ-Зв`язок"

50101, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АудіоТЕЛЕ"

м.Київ,пров.Лаборатор
ний,1,офіс, 240

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Краматорський 
металургійний завод імені 

Куйбишева"

84303,Донецька обл., 
м.Краматорськ, вул. 

М.Тореза,18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Миколаївське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Миколаївпошта")

327000,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Миколаївське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Миколаївпошта")

327000,м.Миколаїв,вул.
Адміральська,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Хмельницьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Хмельницькпошта")

280013,м.Хмельницьки
й, вул.Грушевського,54

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Хмельницьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Хмельницькпошта")

280013,м.Хмельницьки
й, вул.Грушевського,54

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

18000, м.Черкаси, вул. 
Б.Вишневецького, 34

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

ТОВрегіональній 
інформаційній компанії 

"ВЕЛТОН.ЛІНК"

310002,м.Харків,вул.Ка
разіна,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Кримський виробничо-
технічний вузол зв`язку 

агробуду

333026, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гагаріна, 14а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"К.В.М"

м.Київ,вул.Комінтерна,
15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Імпульс"

281900,Хмельницька 
обл.,м.Кам`янець-

Подільський,вул.Собор
на,4

м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АБАКА" 

ЛТД

252124,м.Київ,вул.Раді
щева,10/14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Дніпропетровське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ 
"Дніпропошта")

322100,м.Дніпропетров
ськ,вул.Привокзальна,1

1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Дніпропетровське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ 
"Дніпропошта")

322100,м.Дніпропетров
ськ,вул.Привокзальна,1

1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Луганське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Луганськпошта")

348056,м.Луганськ,вул.
Поштова,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Луганське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Луганськпошта")

348056,м.Луганськ,вул.
Поштова,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрзовнішкомсервіс"

252151,м.Київ,вул.Наро
дного Ополчення,5а,3-й 

корпус Проектного 
інституту МО України

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Циклон"

65010, м.Одеса, пр-т 
Адміральський, 33-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Циклон"

270010,м.Одеса,проспек
т Адміральський,33-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Акціонерна 

компанія 
"Енергобудмонтажзв`язок"

м.Київ,вул.Уманська,29
,корпус 1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 50 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1060 24149861 001278 29.01.1998 19980129 29.01.2003 м.Кіровоград Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1061 233817891 001279 29.01.1998 19980129 29.01.2008 м.Київ не діюча

1062 22462528 001280 30.01.1998 19980130 30.01.2006 м.Одеса та Одеська область не діюча

1063 25282672 001281 30.01.1998 19980130 30.01.2003 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

1064 25138308 001282 30.01.1998 19980130 30.01.2008 м.Севастополь не діюча

1065 20009888 ВД 001178 12.01.1998 19980112 12.01.2002 м.Київ та область не діюча

1066 22159095 ВД 001179 12.01.1998 19980112 12.01.2002 Ефірне телемовлення не діюча

1067 22205990 ВД 001181 12.01.1998 19980112 12.01.2002 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1068 20742459 ВД 001183 12.01.1998 19980112 12.01.2001 АР Крим не діюча

1069 20742459 ВД 001185 12.01.1998 19980112 12.01.2001 АР Крим не діюча

1070 21871236 ВД 001186 13.01.1998 19980113 13.01.2002 м.Дніпропетровськ не діюча

1071 01043342 ВД 001197 13.01.1998 19980113 13.01.2001 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

1072 Компанія "Ганнібал ЛТД" 19220885 ВД 001198 13.01.1998 19980113 13.01.2001 м.Херсон та Херсонська область Транкінговий зв`язок не діюча

1073 Компанія "Ганнібал ЛТД" 19220885 ВД 001199 13.01.1998 19980113 13.01.2001 м.Херсон та Херсонська область Пейджинговий зв`язок не діюча

1074 13852472 ВД 001201 13.01.1998 19980113 13.01.2001 м.Миколаїв Кабельне телемовлення не діюча

1075 20946311 ВД 001202 13.01.1998 19980113 13.01.2002 м.Одеса Кабельне телемовлення не діюча

1076 16465103 ВД 001214 15.01.1998 19980115 15.01.2002 Україна не діюча

1077 16393183 ВД 001217 16.01.1998 19980116 16.01.2001 Україна не діюча

1078 20443515 ВД 001219 19.01.1998 19980119 19.01.2002 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

1079 23292956 ВД 001225 20.01.1998 19980120 20.01.2001 м.Суми та Сумська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1080 01291011 ВД 001233 21.01.1998 19980121 21.01.2001 Ефірне телемовлення не діюча

1081 21639640 ВД 001236 21.01.1998 19980121 21.01.2001 Україна не діюча

1082 21180638 ВД 001240 21.01.1998 19980121 21.01.2002 м.Харків та область не діюча

1083 13449523 ВД 001241 21.01.1998 19980121 21.01.2002 м.Кривий Ріг Запорізької області Транкінговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне комунальне 
підприємство зв`язку 

"Алтай"

25006, м.Кіровоград, 
вул.Медведєва, 1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фауст"

03035,м.Київ,вул.Стадіо
нна,16/6,к.102

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Цифрові системи 

зв`язку", товариство з 
обмеженою 

відповідальністю, 
22462528, м. Одеса

67007,м.Одеса,вул.Куйб
ишева,6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

252034,м.Київ,вул.Рейт
арська,35-а

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"Севастопольтелеком"

м.Севастополь, 
вул.Генерала Петрова, 

15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВалТек"

м.Київ,вул.Прорізна,8,к
.430

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Мелітополь"

72300, Запорізька обл., 
м.Мелітополь, пр-т 

Б.Хмельницького, 36

м.Мелітополь та прилеглі райони 
Запорізької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Чорнобильське державне 
підприємство зв`язку

02270, Київська обл., 
м.Чорнобиль, 

вул.Радянська, 13

30-км зона відчуження ЧАЕС та 
прилеглі райони

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

АВ ЛТД"

334529,АР 
Крим,м.Керч,провулок 

Кооперативний,8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

АВ ЛТД"

334529, АР Крим, 
м.Керч, провулок 
Кооперативний,8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"Трайфл КО лтд"

320095,м.Дніпропетров
ськ,вул.Фурманова,10/8

7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Доля і 

Ко.Лтд"

04196, м.Київ, 
пл.Л.Українки, 1, 12 

поверх
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

73000, м.Херсон, 
вул.Суворова, 5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

325000,м.Херсон, вул. 
Суворова,5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале спільне підприємство 
"Незалежна телекомпанія 

"Норма-центр"

327052,м.Миколаїв,пр-т 
Жовтневий, 321/1,а/с 

1010

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Незалежна телекомпанія 
"Норма-ТВ"

65025, м. Одеса, вул. 
Генерала Бочарова, 71

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Констант"

254123,м.Київ,вул.Черв
онопільська,2-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Богуслав"

254071,м.Київ,вул.Ярос
лавська,21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Спільне мале підприємство 
"Квант-ТТТ"

294000,м.Ужгород,пр-т 
Свободи,42/15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Сумський мобільний 

зв`язок"

40035, м.Суми, 
вул.Заливна, 1, а/с 29

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Ізмаїльська картинна 
галерея

68600, Одеська обл., 
м.Ізмаїл , пр-т 
Суворова, 19

м.Ізмаїл, Ізмаїльський, Кілійський, 
Ренійський райони Одіської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ОРТЕМІР"

м.Київ,вул.Михайлівськ
а,6

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

регіональна телефона 
компанія "Інтерзв`язок"

310001,м.Харків,вул.Че
рнишевського,42

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Гамаюн"

50050, 
Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, вул.22-го 

партз`їзду, 8



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 51 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1084 00191187 ВД 001248 21.01.1998 19980121 21.01.2002 м.Краматорськ Донецької області Транкінговий зв`язок не діюча

1085 21652089 ВД 001249 22.01.1998 19980122 22.01.2001 Україна не діюча

1086 21835016 ВД 001251 22.01.1998 19980122 22.01.2001 м.Луганськ та Луганська область Транкінговий зв`язок не діюча

1087 23700533 ВД 001252 23.01.1998 19980123 23.01.2002 м.Київ Кабельне телемовлення не діюча

1088 13961439 ВД 001260 26.01.1998 19980126 26.01.2001 Україна не діюча

1089 13429041 ВД 001263 27.01.1998 19980127 27.01.2002 м.Дніпропетровськ та область не діюча

1090 19010290 ВД 001266 27.01.1998 19980127 27.01.2002 АР Крим Ефірне радіомовлення не діюча

1091 19062647 ВД 001268 27.01.1998 19980127 27.01.2001 м.Луганськ та Луганська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1092 00293120 001284 02.02.1998 19980202 02.02.2007 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

1093 05441447 001285 02.02.1998 19980202 02.02.2007 м.Алчевськ Луганської області не діюча

1094 05496626 001286 02.02.1998 19980202 02.02.2007 не діюча

1095 19228415 325025,м.Херсон,а/с 76 001287 02.02.1998 19980202 02.02.2016 м.Херсон та область не діюча

1096 24373119 001289 03.02.1998 19980203 03.02.2003 м.Київ не діюча

1097 00204889 001290 03.02.1998 19980203 03.02.2007 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

1098 20116650 001291 03.02.1998 19980203 03.02.2006 м.Вінниця та область Обробка поштових відправлень не діюча

1099 20116650 001292 03.02.1998 19980203 03.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1100 23216336 001294 03.02.1998 19980203 03.02.2003 м.Одеса не діюча

1101 22981300 001295 03.02.1998 19980203 03.02.2006 м.Суми та область Обробка поштових відправлень не діюча

1102 22981300 001296 03.02.1998 19980203 03.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1103 22928607 001297 03.02.1998 19980203 03.02.2003 м.Київ не діюча

1104 22485297 001299 04.02.1998 19980204 04.02.2006 м.Одеса та область Обробка поштових відправлень не діюча

1105 22485297 001300 04.02.1998 19980204 04.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1106 22309695 001301 05.02.1998 19980205 05.02.2003 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Краматорський 
металургійний завод імені 

Куйбишева"

84303, Донецька обл., 
м.Краматорськ, 

вул.М.Тореза, 18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КОРНЕР-ЛТД"

252037,м.Київ,вул.Освіт
и,4,к.311

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конард"

348016, м.Луганськ, 
вул. Коцюбинського, 

2/513
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укртелебуд"

м.Київ, 
вул.Єреванська,31/1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
польське підприємство 

"Маркетинг"

315314,Полтавська 
обл., м.Кременчук, 

вул.Перемоги,1,кв.2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ЕКО"

м.Дніпропетровськ,про
спект Пушкіна,3,кв.3

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "СІАН"

м.Севастополь, 
пр.Жовтневої 

Революції, 33, кв. 185
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астрея"

91011, м.Луганськ, 
вул.Херсонська, 11-А, 

к.109
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Лисичанський 

склозавод"

Луганська 
обл.,м.Лисичанськ,вул.

Жовтнева,318

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Алчевський 

металургійний комбінат", 
05441447, м. Алчевськ, 

Луганська обл.

Луганська 
обл.,м.Алчевськ,вул.Ш

мідта,8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Ровенькиантрацит"

94700,Луганська 
обл.,м.Ровеньки,вул.Ко

муністична,6

м.Ровеньки Луганської області та 
приміська зона

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Виробничо-технічна фірма 
"РВіК"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ЮНІСАТ"

м.Київ,вул.Антонова,5,а
/с 192

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Лисичанська 

сода"

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 
вул.Красна, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Вінницьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Вінницяпошта")

287100,м.Вінниця,вул.С
оборна,59

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Вінницьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Вінницяпошта")

287100,м.Вінниця,вул.С
оборна,59

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Альфа"

м.Одеса,вул.Корольова,
81,корпус 2,кв.2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Сумське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Сумипошта")

244030,м.Суми,вул.Фру
нзе,13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Сумське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Сумипошта")

244030,м.Суми,вул.Фру
нзе,13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Віадук-

Телеком"

м.Київ,вул.Сагайдачног
о,10,к.17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Одеське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Одесапошта")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Одеське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Одесапошта")

270000,м.Одеса,вул.Сад
ова,10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє науково-виробниче 
підприємство "Мусон-

Морзв`язок-Сервіс" ВАТ 
"Мусон"

м.Севастополь,вул.Ваку
ленчука,29

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 52 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1107 21389969 001302 05.02.1998 19980205 05.02.2006 м.Черкаси та область Обробка поштових відправлень не діюча

1108 21389969 001303 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1109 20509800 001304 03.02.1998 19980203 03.02.2006 м.Запоріжжя та область Обробка поштових відправлень не діюча

1110 20509800 001305 03.02.1998 19980203 03.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1111 20134234 001306 05.02.1998 19980205 05.02.2006 м.Луцьк та Волинська область Обробка поштових відправлень не діюча

1112 20134234 001307 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1113 20454128 001308 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1114 20454128 001309 05.02.1998 19980205 05.02.2006 м.Ужгород та Закарпатська область Обробка поштових відправлень не діюча

1115 22020055 001310 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

1116 22020055 001311 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1117 21336610 001312 05.02.1998 19980205 05.02.2008 не діюча

1118 21336610 001313 05.02.1998 19980205 05.02.2003 м.Хмельницький та область не діюча

1119 24588274 001314 05.02.1998 19980205 05.02.2003 Україна не діюча

1120 22721970 001316 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

1121 22721970 001317 05.02.1998 19980205 05.02.2006 м.Харків та область Обробка поштових відправлень не діюча

1122 01192220 001318 05.02.1998 19980205 05.02.2006 м.Тернопіль та область Обробка поштових відправлень не діюча

1123 01192220 001319 05.02.1998 19980205 05.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1124 23708782 001320 05.02.1998 19980205 05.02.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1125 25286345 001321 05.02.1998 19980205 05.02.2008 м.Київ не діюча

1126 25297589 001322 05.02.1998 19980205 05.02.2008 Київська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Черкаське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Черкасипошта")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Черкаське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Черкасипошта")

257000,м.Черкаси,вул.Б
.Вишневецького,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Запорізьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Запоріжпошта")

330000,м.Запоріжжя,пр-
т Леніна,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Запорізьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Запоріжпошта")

330000,м.Запоріжжя,пр-
т Леніна,133

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Волинське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Волиньпошта")

263025,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Волинське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Волиньпошта")

263025,м.Луцьк,вул.Кр
ивий Вал,19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Закарпатське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Закарпатпошта")

294005,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Закарпатське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Закарпатпошта")

294005,м.Ужгород,пл.К
ирила і Мефодія,4

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Донецьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Донецькпошта")

340000,м.Донецьк,вул.
Університетська,13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Донецьке обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Донецькпошта")

340000,м.Донецьк,вул.
Університетська,13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Хмельницькінфоком"

29000,м.Хмельницький,
вул.Володимирська,68

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Хмельницькінфоком"

280000,м.Хмельницьки
й,вул.Володимирська,6

8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕЛЕФАНТ"

252057,м.Київ,вул.Довж
енка,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Харківське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Харківпошта")

310052,м.Харків,Приво
кзальна площа,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Харківське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Харківпошта")

310052,м.Харків,Приво
кзальна площа,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Тернопільське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Тернопільпошта")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Тернопільське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Тернопільпошта")

282001,м.Тернопіль,вул
.Залізнична,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮТАР"

254053,м.Київ,вул.Арте
ма,37/41

м.Одеса та Одеська обл., м.Миколаїв та 
Миколаївська обл. та Київськаобл.

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІАЛ 

ТЕЛ"

04080, м.Київ, 
вул.Туровська, 13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Бровари Ріал Тел"

252033,м.Київ,вул.Жил
янська,31

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 53 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1127 22621872 001323 05.02.1998 19980205 05.02.2003 Україна не діюча

1128 Кооператив "Радіотехнік" 14187108 001324 06.02.1998 19980206 06.02.2008 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

1129 24061678 001325 06.02.1998 19980206 06.02.2006 м.Полтава та область Обробка поштових відправлень не діюча

1130 24061678 001326 06.02.1998 19980206 06.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1131 22565760 001327 06.02.1998 19980206 06.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1132 22565760 001328 06.02.1998 19980206 06.02.2006 м.Рівне та область Обробка поштових відправлень не діюча

1133 01185220 001329 06.02.1998 19980206 06.02.2006 м.Кіровоград та область Обробка поштових відправлень не діюча

1134 01185220 001330 06.02.1998 19980206 06.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1135 22336769 001331 06.02.1998 19980206 06.02.2006 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

1136 22336769 001332 06.02.1998 19980206 06.02.2006 м.Львів та область Обробка поштових відправлень не діюча

1137 21690954 001333 06.02.1998 19980206 06.02.2003 Україна не діюча

1138 22783712 001335 06.02.1998 19980206 06.02.2003 м.Хмельницький Кабельне телемовлення не діюча

1139 22178632 001336 06.02.1998 19980206 06.02.2006 м.Івано-Франківськ та область Обробка поштових відправлень не діюча

1140 22178632 001337 06.02.1998 19980206 06.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1141 24578034 001338 06.02.1998 19980206 06.02.2003 м.Київ не діюча

1142 22287114 001340 09.02.1998 19980209 09.02.2006 м.Севастополь АР Крим Обробка поштових відправлень не діюча

1143 22287114 001341 09.02.1998 19980209 09.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1144 01181788 001342 09.02.1998 19980209 09.02.2008 м.Київ Проводове мовлення не діюча

1145 00191158 001343 09.02.1998 19980209 09.02.2007 м.Маріуполь Донецької обл. не діюча

1146 23185025 001345 09.02.1998 19980209 09.02.2005 м.Маріуполь Донецької обл. не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ науково-виробничо-
будівельна фірма 

"Зв`язокбуд-інвест"

310045,м.Харків,пр.Ше
кспіра,16,к.23-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

18000, м.Черкаси, 
вул.Б.Вишневецького, 

34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Полтавське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Полтавапошта")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Полтавське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Полтавапошта")

314000,м.Полтава,вул.
Жовтнева,33

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Рівненське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Рівнепошта")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Рівненське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Рівнепошта")

266028,м.Рівне,вул.Топ
олева,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Кіровоградське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ 
"Кіровоградпошта")

316050,м.Кіровоград,ву
л.Гоголя,72

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Кіровоградське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ 
"Кіровоградпошта")

316050,м.Кіровоград,ву
л.Гоголя,72

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Львівське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Львівпошта")

290000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Львівське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 
"Львівпошта")

290000,м.Львів,вул.Сло
вацького,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Зв`язок-Сервіс"

м.Київ,вул.Звіринецька,
63А,кв.37

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ЛЕК і КОМ"

28000, 
м.Хмельницький, пр-т 

Миру, 43, к.2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Івано-Франківське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ "Івано-
Франківськпошта")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Незале

жності,6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Івано-Франківське обласне 
підприємство поштового 

зв`язку (ОППЗ "Івано-
Франківськпошта")

284000,м.Івано-
Франківськ,вул.Незале

жності,6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вебер"

252055,м.Київ,вул.Полі
технічна,5,кв.33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Севастопольське міське 
підприємство поштового 

зв`язку  (МППЗ 
"Севастопольпошта")

АР 
Крим,м.Севастополь,ву

л.В.Морська,21

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Севастопольське міське 
підприємство поштового 

зв`язку  (МППЗ 
"Севастопольпошта")

АР 
Крим,м.Севастополь,ву

л.В.Морська,21

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство-
Київська міська 

радіотрансляційна мережа 
(КМРМ)

252033,м.Київ,вул.Жил
янська,72

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Лепорського, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Азовська 

інформаційна компанія"

87500,Донецька 
обл.,м.Маріуполь,пр-т 

Леніна,68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 54 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1147 13695015 001349 09.02.1998 19980209 09.02.2006 Україна не діюча

1148 13695015 001350 09.02.1998 19980209 09.02.2006 Україна не діюча

1149 21322854 001352 10.02.1998 19980210 10.02.2007 не діюча

1150 21322854 001354 10.02.1998 19980210 10.02.2007 м.Хмельницький та область не діюча

1151 23972674 001355 10.02.1998 19980210 10.02.2012 м.Львів та Львівська область не діюча

1152 22919784 001356 10.02.1998 19980210 10.02.2006 м.Київ та область Обробка поштових відправлень не діюча

1153 22919784 001357 10.02.1998 19980210 10.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1154 14184624 001358 10.02.1998 19980210 10.02.2003 м.Черкаси та область не діюча

1155 01416990 001359 10.02.1998 19980210 10.02.2003 Україна не діюча

1156 25064283 001361 10.02.1998 19980210 10.02.2003 Івано-Франківська область не діюча

1157 20910883 001364 10.02.1998 19980210 10.02.2003 Миколаївська область не діюча

1158 24699275 001365 10.02.1998 19980210 10.02.2003 м.Коростень Житомирської області Кабельне телемовлення не діюча

1159 1534000314 001367 11.02.1998 19980211 11.02.2003 Україна не діюча

1160 21629133 001368 11.02.1998 19980211 11.02.2007 Україна не діюча

1161 23745866 001371 12.02.1998 19980212 12.02.2003 Україна не діюча

1162 23173720 001373 12.02.1998 19980212 12.02.2003  Донецька область не діюча

1163 24589670 001374 12.02.1998 19980212 12.02.2013 Україна не діюча

1164 21611854 001377 16.02.1998 19980216 16.02.2003 Україна не діюча

1165 16398737 001378 16.02.1998 19980216 16.02.2003 м.Київ Кабельне телемовлення не діюча

1166 25225711 001379 17.02.1998 19980217 17.02.2003 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

1167 22927045 001380 17.02.1998 19980217 17.02.2008 м.Українка Київської області не діюча

1168 05425046 001381 17.02.1998 19980217 17.02.2003 м.Кузнецовськ Рівненської області Ефірно-кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство 

"Київзв`язокбуд"

02068, м.Київ, 
вул.Вербицького, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство 

"Київзв`язокбуд"

253068,м.Київ,вул.Верб
ицького,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29017, 
м.Хмельницький, 
вул.Свободи, 9-А

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

280017,м.Хмельницьки
й,вул.Свободи,9а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-кіпрське 
спільне підприємство з 

іноземними інвестиціями у 
формі ТОВ "Українська 

хвиля"

290001,м.Львів,вул.Гог
оля,4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Київське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Київоблпошта")

253098,м.Київ,пр-т 
П.Тичини,6-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Київське обласне 

підприємство поштового 
зв`язку (ОППЗ 

"Київоблпошта")

253098,м.Київ,пр-т 
П.Тичини,6-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Проектно-впроваджувальна 
фірма "НафтаЕнерго-

Сінтез,ЛТД" - Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю

257000,м.Черкаси,вул.б
-р Шевченка,208,6-й 

поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Донбаспромелектромонта
ж"

340086,м.Донецьк,вул.
Артема,41

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-комерційна 
фірма "ТОМАС"

76019, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Карпатська, 14/7

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "ТОРЕС"

329550,Миколаївська 
обл.,м.Южноукраїнськ, 

вул.Миру,2/44

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "ЕКРАН"

Житомирська 
обл.,м.Коростень, 

вул.Кирова,48б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Блинов Іонас 

Георгійович

322530,Дніпропетровсь
ка обл.,м.Жовті 

Води,вул.Заводська,6,кв
.70

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприемство 
Центральна станція зв`язку 

Державної адміністрації 
залізничного транспорту 

України

01030,м.Київ,вул.Чапає
ва,5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн Трейд"

252011,м.Київ,вул.Пана
са Мирного,27

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "КОМРА"

341000,Донецька 
обл.,м.Маріуполь,пр-т 

Леніна,70

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство з 
іноземними інвестиціями у 

формі ЗАТ "Елсаком-
Україна"

252650,м.Київ,вул.Фізк
ультурна,1,4-й 
поверх,к.416

Будівництво та технічне 
обслуговуванняпередавальних станцій супутникового 
зв`язку загального користування та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"РОМСАТ"

252037,м.Київ,вул.М.Кр
ивоноса,2-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ефірно-

кабельне телебачення 
"Екта"

252033,м.Київ,вул.Жил
янська,12-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
телекомпанія "Діалект" 

ТОВ"САТ-Сервіс-Львів"

290009,м.Львів,вул.Кня
гині Ольги,122

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергогенеруюча компанія 

"Центренерго"

м.Київ,вул.Комінтерну,
27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Рівненська атомна 
електрична станція"

34400, Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, 
гуртожиток 1, 
телебачення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 55 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1169 23202019 001382 17.02.1998 19980217 17.02.2003 м.Феодосія АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

1170 21586228 001387 18.02.1998 19980218 18.02.2003 Київська область Пейджинговий зв`язок не діюча

1171 25201538 001388 18.02.1998 19980218 18.02.2003 Київська область не діюча

1172 19408057 001389 18.02.1998 19980218 18.02.2003 Україна не діюча

1173 25004996 001390 18.02.1998 19980218 18.02.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1174 21973422 001393 18.02.1998 19980218 18.02.2003 м.Амбросіївка Донецької області Ефірне телемовлення не діюча

1175 24731984 001394 18.02.1998 19980218 18.02.2006 м.Київ та Київська область не діюча

1176 01240769 001398 18.02.1998 19980218 18.02.2007 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

1177 01184901 001403 18.02.1998 19980218 18.02.2006 Київська область не діюча

1178 24369780 001404 19.02.1998 19980219 19.02.2003 Старокиївський район м.Києва Кабельне телемовлення не діюча

1179 24369780 001406 19.02.1998 19980219 19.02.2003 Україна не діюча

1180 00372291 001407 20.02.1998 19980220 20.02.2008 с.Яреськи Полтавської області не діюча

1181 20362998 001409 20.02.1998 19980220 20.02.2003 Україна не діюча

1182 24378341 001410 20.02.1998 19980220 20.02.2013 м.Київ не діюча

1183 2559803897 001412 23.02.1998 19980223 23.02.2003 м.Ізмаїл Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

1184 24378341 001413 23.02.1998 19980223 23.02.2013 м.Київ не діюча

1185 01185562 001414 23.02.1998 19980223 23.02.2006 АР Крим Обробка поштових відправлень не діюча

1186 01185562 001415 23.02.1998 19980223 23.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1187 19302063 001417 24.02.1998 19980224 24.02.2003 м.Миколаїв Ефірне телемовлення не діюча

1188 23797828 001420 24.02.1998 19980224 24.02.2007 не діюча

1189 13932372 001421 24.02.1998 19980224 24.02.2003 м.Кременчук Полтавської області Кабельне телемовлення не діюча

1190 25279351 001422 25.02.1998 19980225 25.02.2003 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

1191 01189979 001423 25.02.1998 19980225 25.02.2006 м.Київ Обробка поштових відправлень не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит"

98112, АР Крим, 
м.Феодосія, бульвар 

Старшинова, 12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Радіоком"

252193,м.Київ,вул.Уши
нського,27

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Спецбудінвест"

252006,м.Київ,вул.Дим
итрова,3

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Моноліт"

м.Київ,вул.Урицького,3
7а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СДС"

49070,м.Дніпропетровс
ьк, вул.Леніна,32-В

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Телевізійна 

студія "Партнер"

343660, Донецька обл., 
м.Амвросіївка, 
вул.Фрунзе, 10

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПОЛЛІКОММ,ЛТД"

01034,м.Київ,вул.О.Гон
чара,38а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Механізатор"

349940,Луганська 
обл.,м.Сєвєродонецьк, 

вул.Леніна,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Київоблтелеком"

252098,м.Київ,вул.Павл
а Тичини,6-а

Створення, придбання та використання комутаційних 
систем

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ"Науково-виробниче 
об`єднання "Апогей-

Телеком"

253068,м.Київ,вул.Драг
оманова,19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ"Науково-виробниче 
об`єднання "Апогей-

Телеком"

253068,м.Київ,вул.Драг
оманова,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Яреськівський 

цукровий завод"

38030,Полтавська 
обл.,Шишацький 
район,с.Яреськи-

1,вул.Новаторів,24

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кооператив "Іскра" по 
будівництву, ремонту ліній 

та засобів телефонного 
зв`язку

340000,м.Донецьк,вул.
Постишева,80

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

м.Київ, вул. ракетна, 
24-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Іванов Олег 

Георгійович

272630,Одеська 
обл.,м.Ізмаїл,вул.Леніна

,133,кв.9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

м.Київ, вул. Ракетна, 
24-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Кримське республіканське 
підприємство поштового 

зв`язку (КРППЗ 
"Кримпошта")

333000,АР 
Крим,м.Сімферополь,ву

л.Рози Люксембург,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Кримське республіканське 
підприємство поштового 

зв`язку (КРППЗ 
"Кримпошта")

333000,АР 
Крим,м.Сімферополь,ву

л.Рози Люксембург,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Миколаївське кабельне 
телебачення"

54001, м.Миколаїв, 
вул.Декабристів, 4, а/с 

343

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БІ-КОР"

284008, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Горбачевського, 9/4

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телекомпанія 

"Візит"

39614, Полтавська обл., 
м.Кременчук, бульвар 

Пушкіна,3
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ"

252030,м.Київ,вул.Б.Хм
ельницького,50б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Київське міське 

підприємство поштового 
зв`язку "Київпошта" 
(МППЗ "Київпошта")

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 56 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1192 01189979 001424 25.02.1998 19980225 25.02.2006 Україна Міжміські поштові перевезення не діюча

1193 25016717 001426 25.02.1998 19980225 25.02.2003 Україна не діюча

1194 24639505 001428 25.02.1998 19980225 25.02.2003 Україна не діюча

1195 24587205 001429 25.02.1998 19980225 25.02.2003 Україна не діюча

1196 22729664 001430 25.02.1998 19980225 25.02.2003 не діюча

1197 19255853 001431 26.02.1998 19980226 26.02.2003 м.Вишневе, м.Боярка Київської області Кабельне телемовлення не діюча

1198 25297231 001432 26.02.1998 19980226 26.02.2003 м.Біла Церква Київської області Кабельне телемовлення не діюча

1199 25111060 001433 26.02.1998 19980226 26.02.2003 м.Макіївка Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1200 23900290 001434 26.02.1998 19980226 26.02.2003 м.Олександрія Кіровоградської орбласті Кабельне телемовлення не діюча

1201 16398565 001435 26.02.1998 19980226 26.02.2003 Україна не діюча

1202 25049148 001436 27.02.1998 19980227 27.02.2008 м.Одеса не діюча

1203 20675579 001437 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Ялта АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

1204 21307671 001438 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Україна не діюча

1205 21083295 001440 27.02.1998 19980227 27.02.2007 м.Рівне та Рівненська область не діюча

1206 23887595 001450 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Львів та Львівська область Кабельне телемовлення не діюча

1207 01130644 001452 27.02.1998 19980227 27.02.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

1208 13526608 001453 27.02.1998 19980227 27.02.2005 м.Донецьк та область не діюча

1209 24365901 001454 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Україна не діюча

1210 25175396 001455 27.02.1998 19980227 27.02.2008 м.Харків та Харківська область не діюча

1211 25175396 001456 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Харків та область не діюча

1212 25045854 001459 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Жовтневий район м.Одеси Кабельне телемовлення не діюча

1213 Приватна фірма "Лотос" 23829735 001460 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1214 24880052 001461 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Бровари Київської області Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприемство 
Київське міське 

підприємство поштового 
зв`язку "Київпошта" 
(МППЗ "Київпошта")

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "SAT-TV"

322730,Дніпропетровсь
ка обл.,с.м.т.Софіївка, 

вул.Миру,11

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

340012,м.Донецьк,вул.
Соколина,1-а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сервіс-

Телеком"

252005,м.Київ,вул.Горь
кого,48,к.1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство 

багатогалузева фірма 
"Родник"

326610,Херсонська 
обл.,м.Генічеськ, 

вул.Коцюбинського,16

Херсонська,Запорізька області та АР 
Крим

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Галина"

03146, м.Київ, 
вул.Гната Юри, 12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство  
відкритого акціонерного 

товариства "Росава" 
телестудія "Масив-Росава"

09100, Київська 
обл.,м.Біла Церква, 

вул.Леваневського,53

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МДК"

86132, Донецька обл., 
м.Макіївка, мікрорайон 
Центральний, б. 6, кв. 
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Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
телерадіокомпанія "Екран" 
ВАТ фірми "Віра-Сервіс"

28000,Кіровоградська 
обл., м.Олександрія, 

вул.Першотравнева,57

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробниче товариство 
"ТЕРА"

252056,м.Київ,вул.Полі
технічна,12,к.325

Будівництво, монтаж, пуско-наладка станцій 
супутникового зв`язку (підрядні роботи)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Телефонна 
компанія ЕЛС", 25049148, 

м. Одеса

65012,м.Одеса,вул.В.Ар
наутська,15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ"Філіал акціонерного 
товариства міжміського 

електричного зв`язку 
"Совтелеком"

98635, АР Крим, 
м.Ялта, вул.Соханя, 7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна фірма "Факс-
Сервіс"

325039,м.Херсон,вул.49 
Гвардійської дивізії,15

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Рівненський структурний 
підрозділ "Рівнеаеро" 

держ.підпр. обслуговування 
повітряного руху України 

"Украерорух"

266010,м.Рівне,вул.Авіа
торів,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "УНІСАТ"

м. Львів, вул. Ак. 
Кравчука, 2/6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне Львівське 
авіапідприємство

290601,м. Львів-МСП, 
аеропорт ЦА

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ай-Сі-

еН Компані ЛТД"

343206,Донецька 
обл.,м.Слов`янськ, 
вул.Шевченка,11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Підприємство зв`язку 
"Квазар-Мікро Радіо"

м.Київ-
136,вул.Північно-

Сирецька,1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Восток 

Комьюнікейшнз"

310012,м.Харків,вул.Че
рвоножовтнева,16б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Восток 

Комьюнікейшнз"

310012,м.Харків,вул.Че
рвоножовтнева,16б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр-

ТВ"

65014, м.Одеса, 
вул.Успенська, 4-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

31101, Хмельницька 
обл., 

м.Старокостянтинів, I 
ГОС, а/с 69

м.Старокостянтинів Хмльницького 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ефірно-

кабельне телебачення 
"ЕКТА-Бровари"

255020,Київська 
обл.,м.Бровари, 

вул.Незалежності,14



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 57 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1215 21473636 001462 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Україна не діюча

1216 21670779 001463 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Київ не діюча

1217 14009708 001464 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Сумська область не діюча

1218 14009708 001465 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Сумська область не діюча

1219 24144092 001468 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Кіровоград Кабельне телемовлення не діюча

1220 22929400 001470 27.02.1998 19980227 27.02.2003 м.Київ не діюча

1221 22804510 001475 27.02.1998 19980227 27.02.2007 м.Черкаси не діюча

1222 24722367 001476 27.02.1998 19980227 27.02.2003 Україна не діюча

1223 20976714 001556 23.02.1998 19980223 23.02.2003 м.Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

1224 21646344 ВД 001283 02.02.1998 19980202 02.02.2002 Україна не діюча

1225 22479374 ВД 001288 02.02.1998 19980202 02.02.2001 м.Одеса та Одеська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1226 13549472 ВД 001298 03.02.1998 19980203 03.02.2002 м.Житомир та Житомирська область Транкінговий зв`язок не діюча

1227 21271068 ВД 001339 06.02.1998 19980206 06.02.2001 Україна не діюча

1228 00191158 ВД 001344 09.02.1998 19980209 09.02.2001 м.Маріуполь Донецької обл. Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1229 23185025 ВД 001346 09.02.1998 19980209 09.02.2002 м.Маріуполь Донецької області не діюча

1230 21870099 ВД 001347 09.02.1998 19980209 01.08.2000 Ефірне радіомовлення не діюча

1231 22278463 ВД 001348 09.02.1998 19980209 09.02.2001 м.Сімферополь АР Крим Ефірне радіомовлення не діюча

1232 01994089 ВД 001351 10.02.1998 10.02.1998 10.02.2008 Київ не діюча

1233 21322854 ВД 001353 10.02.1998 19980210 10.02.2002 Транкінговий зв`язок не діюча

1234 Приватна фірма "Анод" 20120404 ВД 001360 10.02.1998 19980210 10.02.2001 Україна не діюча

1235 23958668 290060,м.Львів,а/с 2710 ВД 001366 11.02.1998 19980211 11.02.2002 Україна не діюча

1236 24589670 ВД 001375 12.02.1998 12.02.1998 12.02.2013 Україна не діюча

1237 23173720 ВД 001376 12.02.1998 19980212 12.12.1998 м.Маріуполь Донецької області Ефірне радіомовлення не діюча

1238 22958117 ВД 001383 17.02.1998 19980217 17.02.2002 Україна не діюча

1239 21269491 ВД 001384 17.02.1998 19980217 17.02.2002 Україна не діюча

1240 23151836 ВД 001385 18.02.1998 19980218 18.02.2002 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА"

252113,м.Київ,вул.Шпа
ка,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Інформаційні 

комп`терні системи"

м.Київ,вул.Максима 
Кривоноса,2а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Сумське учбово-виробниче 
підприємство "Алпар"

244030,м.Суми,вул.Соб
орна,40

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Сумське учбово-виробниче 
підприємство "Алпар"

244030,м.Суми,вул.Соб
орна,40

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАБС"

25031, м.Кіровоград, 
вул.Попова, 9-Б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

європейські послуги 
зв`язку"

253125,м.Київ,пр-т 
Визволителів,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Радіотелефонна компанія 
"Радіус"

м.Черкаси, 
вул.Сумгаїтська, 24/1, 

кв.41

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Порт 

Ройал"

252125,м.Київ,пр-т 
Червоних Козаків,23

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Віола-3"

65005, м.Одеса, 
вул.Мельницька, 28

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тест-

Сервіс"

252021,м.Київ,вул.Інсти
тутська,25

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Одесавтотранс"

65017, м.Одеса, 
вул.Транспортна, 5

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю спільне 

підприємство "Актіс"

10014, м.Житомир, 
вул.В.Бердичівська, 9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теко 

Лтд"

м.Херсон, 
вул.Комсомольська, 4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Лепорського, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Азовська 

інформаційна компанія"

341000,Донецька 
обл.,м.Маріуполь,пр-т 

Леніна,68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Радіоленд"

49054, 
м.Дніпропетровськ, 

пр.Кірова, 111-Б, кімн. 
901

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Пілот"

333034,АР 
Крим,м.Сімферополь,а/

с 1033
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Українській дитячий 
спеціалізованій лікарні 

"ОХМАТДИТ"

01135, м.Київ, 
вул.Косіора, 28/1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29017, 
м.Хмельницький, 
вул.Свободи, 9-А

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

263000,м.Луцьк,Київськ
ий майдан,13/82

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САТ 

Сервіс-Львів"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

СП з іноземними 
інвестиціями у формі ЗАТ 

"Елсаком-Україна"

03680, м.Київ, 
вул.Фізкультурна, 1, 4-й 

поверх, к.416

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "КОМРА"

341000,Донецька 
обл.,м. Маріуполь,пр-т 

Леніна,70

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Український центр 
персонального зв`язку"

252060,м.Київ,вул.Вавіл
ових,16/12,кв.71

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ "Науково-виробнича 
фірма "Оптичні 
телекомунікації"

310018,м.Харків,вул.Су
мгаїтська,9-63

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"МКТ-Комюнікейшн"

254111,м.Київ,вул.Щер
бакова,45а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 58 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1241 22116499 ВД 001395 18.02.1998 19980218 18.02.2001 м.Запоріжжя та область не діюча

1242 14313332 ВД 001396 18.02.1998 19980218 18.02.2002 Україна не діюча

1243 22509916 ВД 001397 18.02.1998 19980218 18.02.2001 м.Одеса та область не діюча

1244 14007566 ВД 001408 20.02.1998 19980220 20.02.2001 м.Суми та область Пейджинговий зв`язок не діюча

1245 24072932 ВД 001416 23.02.1998 19980223 23.02.2002 м.Донецьк та Донецька область Ефірне радіомовлення не діюча

1246 72200561 ВД 001418 24.02.1998 19980224 24.02.2001 м.Севастополь не діюча

1247 22237961 ВД 001419 24.02.1998 19980224 24.02.2002 м.Севастополь Ефірне радіомовлення не діюча

1248 21037243 ВД 001439 27.02.1998 19980227 27.02.2001 м.Одеса не діюча

1249 14198951 ВД 001445 27.02.1998 19980227 27.02.2002 м.Черкаси та Черкаська область Кабельне телемовлення не діюча

1250 13421602 ВД 001457 27.02.1998 19980227 27.02.2002 м.Дніпропетровськ та область Пейджинговий зв`язок не діюча

1251 20767082 ВД 001458 27.02.1998 19980227 27.02.2001 АР Крим (без м.Севасто-поль) Пейджинговий зв`язок не діюча

1252 20692626 ВД 001467 27.02.1998 19980227 27.02.2001 м.Севастополь не діюча

1253 05427950 ВД 001471 27.02.1998 27.02.1998 27.02.2008 м.Первомайськ Луганської області не діюча

1254 20631807 ВД 001474 27.02.1998 27.02.1998 27.02.2008 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

1255 19369498 ВД 001479 27.02.1998 19980227 27.02.2002 Україна Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

1256 19369498 ВД 001480 27.02.1998 19980227 27.02.2002 Україна Обробка поштових відправлень не діюча

1257 23331410 ВД 001565 27.02.1998 19980327 27.03.2002 не діюча

1258 13642036 001451 02.03.1998 19980302 02.03.2003 м.Івано-Франківськ Ефірне телемовлення не діюча

1259 22206274 001500 02.03.1998 19980302 02.03.2008 Київська область не діюча

1260 00191282 001502 03.03.1998 19980303 03.03.2008 м.Комсомольськ Полтавської області Транкінговий зв`язок не діюча

1261 24279544 001503 05.03.1998 19980305 05.03.2003 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв`язоксервіс"

м.Запоріжжя,вул.Сверд
лова,21

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпровський 

машинобудівний завод"

320059,м.Дніпропетров
ськ,вул.Будівельників,3

4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Виробничо-комерційна 
фірма "ЗУММЕР"

270104,м.Одеса,вул.Ак.
Глушко,13

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Шанс-1"

244022,м.Суми,провуло
к Чугуєвський,1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Diana 

Master"

340045, м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 67

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіоцентр Військово-
Морських Сил України 

"БРИЗ"

м.Севастополь, вул. 4-
та  Бастіонна, 5

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Термінал"

м.Севастополь, вул. 
Індустріальна, 3-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Інтеграл"

м.Одеса,Люстдорфська 
дорога,148,кв.140

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комерційна телекомпанія 
TGS"

257002,м.Черкаси,вул.Л
еніна,3,а/с 488

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сентоза 

ЛТД"

320094,м.Дніпропетров
ськ,вул.Набережна 

Перемоги,42б
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Підприємство зв`язку 
"Телезв`язок"

333017,м.Сімферополь,
вул.Фрунзе,7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Севтелеком"

м.Севастополь,проспек
т Генерала 

Острякова,13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку" 
дочірнє підприемство 
державної холдінгової 

компанії 
"Первомайськвугілля"

93200, Луганська 
обл.,м.Первомайськ, 
вул.Куйбишева,18а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спектр-

ІІ"

25006, 
м.Кіровоград,вул.Мала

нюка,11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
канадське підприємство 

"Уклін Лтд" у формі 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю

292197,Львівська 
обл.,м.Новояворівськ, 
вул.А.Шептицького,3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
канадське підприємство 

"Уклін Лтд" у формі 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю

292197,Львівська 
обл.,м.Новояворівськ, 
вул.А.Шептицького,3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Промтехсвязь"

310001,м.Харків,пл.Пов
стання,7/8

Харківська,Полтавська, 
Сумська,Дніпропетровська, 
Кіровоградська,Черкаська, 

Донецька,Запорізька, Луган-ська області 
та АР Крим

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу Івано-

Франківська 
телерадіокомпанія "Канал-

402"

284000,м.Івано-
Франківськ, вул. 

Галицька, 9

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
акціонерне товариство 

закритого типу "Альфа"

08654,Київська 
область,Васильківський 

р-н, 
с.м.т.Дослідницьке,вул.

Інженерна,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191282, м. 
Комсомольськ Полтавської 

області 

39802, Полтавська обл., 
м.Комсомольськ, 

вул.Будівельників, 16

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"КОНТЕК"

310153,м.Харків, пр.50-
річчя ВЛКСМ,буд.48-

А,кв.67

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 59 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1262 25005369 001504 05.03.1998 19980305 05.03.2003 Україна не діюча

1263 25027336 001505 05.03.1998 19980305 05.03.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1264 13459295 001506 05.03.1998 19980305 05.03.2008 м.Дніпропетровськ не діюча

1265 13389850 001507 05.03.1998 19980305 05.03.2003 м.Сєвєродонецьк Кабельне телемовлення не діюча

1266 20030718 001510 09.03.1998 19980309 09.03.2003 Україна не діюча

1267 04641523 001511 10.03.1998 19980310 10.03.2008 м.Київ не діюча

1268 24248733 001513 10.03.1998 19980310 10.03.2003 Україна не діюча

1269 24895059 001514 10.03.1998 19980310 10.03.2003 м.Вінниця тв Вінницька область Кабельне телемовлення не діюча

1270 24034386 001515 10.03.1998 19980310 10.03.2003 АР Крим не діюча

1271 24517481 001516 10.03.1998 19980310 10.03.2003 м.Запоріжжя Ефірне радіомовлення не діюча

1272 25327920 001518 10.03.1998 19980310 10.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1273 19028202 001521 10.03.1998 19980310 10.03.2003 м.Київ не діюча

1274 22927111 001522 10.03.1998 19980310 10.03.2008 м.Київ та область не діюча

1275 22927111 001523 10.03.1998 19980310 10.03.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1276 22237033 001525 10.03.1998 19980310 10.03.2008 м.Севастополь не діюча

1277 25385127 001527 10.03.1998 19980310 10.03.2003 Україна не діюча

1278 16293139 001528 12.03.1998 19980312 12.03.2003 Україна не діюча

1279 25387336 001529 12.03.1998 19980312 12.03.2003 Україна Система Аудіотекс не діюча

1280 14294034 001530 12.03.1998 19980312 12.03.2003 м.Київ та Київська область Ефірне телемовлення не діюча

1281 25314277 м.Рівне,вул.Кіквідзе,34 001531 13.03.1998 19980313 13.03.2003 Україна не діюча

1282 Телерадіокомпанія "ОРТО" 24787909 001532 13.03.1998 19980313 13.03.2003 Ефірне телемовлення не діюча

1283 19436450 001533 13.03.1998 19980313 13.03.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1284 16281395 001534 16.03.1998 19980316 16.03.2003 Україна не діюча

1285 24609327 001535 16.03.1998 19980316 16.03.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1286 21752036 001536 16.03.1998 19980316 16.03.2003 Ефірне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма    

"МіКомп-Зв`язок"

322625,Дніпропетровсь
ка обл., 

м.Дніпродзержинськ,пр
-т Пеліна,44

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

-ТВ"

65110, 
м.Одеса,вул.Балківська,

33

Центральний та Ленінський райони 
м.Одеси

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"Проммет"

49051,м.Дніпропетровс
ьк,вул.Курсантська,21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія "СТБ"-
Сєвєродонецьке 

комунальне підприємство

93400, Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 

вул.Гагаріна,93
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "ТЕРРА"

254119,м.Київ,вул.Якір
а,19

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне підприемство 
"Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

Міненерго України

м.Київ,вул.Комінтерну,
27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кураж"

252056,м.Київ,вул.Вибо
рзька,22,кв.114

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Вінницька 
телерадіокомпанія "КТБ-

Мелодія"

21021, м.Вінниця, пр-т 
Космонавтів, 23

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-комерційне 
підприємство "Крим-

Атлас"

АР 
Крим,м.Сімферополь,ву

л.Серова,8

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Радіо "Університет"

69063, м.Запоріжжя, 
МСП-41, 

вул.Жуковського, 66
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

ТОВ"Телефонна компанія 
"Фарлеп-Телеком" 

Донецький вузол зв`язку"

340055,м.Донецьк,пр.Те
атральний,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

ТОВ "Науково-виробничо-
впроваджувальна фірма 

"Банкомзв`язок"

252058,м.Київ,вул.Лебе
дева-Кумача,14/16

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

252034,м.Київ,вул.Лисе
нка,6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

01034,м.Київ,вул.Лисен
ка,6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Резбек"

м.Севастополь,вул.Гене
рала Острякова,13, 

каб.43

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Монтажспецбуд"

252014,м.Київ,вул.Моск
овська,45/1

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Вікторія"

252034,м.Київ,вул.Дмит
рівська,29

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "WPI 

Україна"

252034,м.Київ,вул.Ярос
лавів Вал,19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство 
"Українсько-американське 

мовлення"

04060, м.Київ, 
вул.Вавілових, 13-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство-
фірма "Радіопром"

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

55100, Миколаївська 
обл., с.м.т. Криве 

Озеро, майдан 
Незалежності, 2

Кривоозерський р-он Миколаївської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"Альянс"

52208, 
Дніпропетровська обл., 

м. Жовті Води, вул. 
Будьоного, 4

м.Жовті Води Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма 
"ІНТЕГДИФ"

254073,м.Київ,вул.Фрун
зе,123

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "АВТОР ТВ"

51937, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 

пр. 50 років СРСР,1е-79

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Інформаційна студія 

"Полісся-TV"

43025, Волинська обл., 
м.Луцьк, 

вул.Словацького, 12/30

Рожищенський район Волинської 
області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 60 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1287 21752036 001537 16.03.1998 19980316 16.03.2003 м.Луцьк та Волинська область не діюча

1288 20325394 001539 16.03.1998 19980316 16.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1289 25396654 м.Київ,вул.Артема,66 001542 17.03.1998 19980317 17.03.2003 Система Аудіотекс не діюча

1290 23945329 001543 18.03.1998 19980318 18.03.2003 Україна не діюча

1291 23945329 001544 18.03.1998 19980318 18.03.2003 Україна не діюча

1292 23945329 001545 18.03.1998 19980318 18.03.2003 Україна не діюча

1293 23945329 001546 18.03.1998 19980318 18.03.2003 Україна не діюча

1294 22414044 001547 19.03.1998 19980319 19.03.2003 м.Стрий Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1295 22414044 001548 19.03.1998 19980319 19.03.2003 Україна не діюча

1296 25291464 001549 19.03.1998 19980319 19.03.2003 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

1297 00122499 001550 19.03.1998 19980319 19.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1298 24783432 001551 19.03.1998 19980319 19.03.2003 м.Первомайськ Миколаївської області Кабельне телемовлення не діюча

1299 Донецька залізниця 01074957 001552 19.03.1998 19980319 19.03.2008 не діюча

1300 2433711532 001554 20.03.1998 19980320 20.03.2003 м.Сніжне Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1301 03113087 001555 20.03.1998 19980320 20.03.2008 не діюча

1302 24810229 001557 24.03.1998 19980324 24.03.2003 Україна не діюча

1303 24343124 001558 25.03.1998 19980325 25.03.2003 м.Лозова Харківської області Кабельне телемовлення не діюча

1304 24343124 001559 25.03.1998 19980325 25.03.2003 Україна не діюча

1305 00379790 001560 26.03.1998 19980326 26.03.2008 Донецька область не діюча

1306 23059214 001561 26.03.1998 19980326 26.03.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1307 03121537 001562 26.03.1998 19980326 26.03.2003 Україна не діюча

1308 03121537 001563 26.03.1998 19980326 26.03.2003 Україна не діюча

1309 20958018 001566 31.03.1998 19980331 31.03.2008 м.Одеса не діюча

1310 25117200 001567 02.04.1998 19980402 02.04.2003 м.Горлівка Донецької області Ефірне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Інформаційна студія 

"Полісся-TV"

м.Луцьк, 
вул.Словацького, 12/30

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна компанія "Дейта 
Експрес"

83000, м.Донецьк, 
пл.Конституції, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Українські інформаційні 

системи (УІС)"

м.Київ,м.Донецьк та Донецька 
область,м.Харків та Харківська 

область,м.Одеса та Одеська 
область,м.Дніпропетровськ та 

Дніпропетровська область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Свемон-

Дніпро"

320070,м.Дніпропетров
ськ,вул.Сєрова,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Свемон-

Дніпро"

320070,м.Дніпропетров
ськ,вул.Сєрова,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Свемон-

Дніпро"

320070,м.Дніпропетров
ськ,вул.Сєрова,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "Свемон-

Дніпро"

320070,м.Дніпропетров
ськ,вул.Сєрова,5

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж передачі 
даних і документального зв`язку загального 

користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст"

82400, Львівська обл., 
м.Стрий, 

вул.Бачинської, 4-А
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст"

293500,Львівська 
обл.,м.Стрий,вул.Бачин

ської,4а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Т.Р.Комьюнікейшн"

м.Київ,б-р Дружби 
Народів,6б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Укренергозв`язкобуд"

м.Донецьк,вул.Красноу
фімська,2а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телевізійні 

кабельні мережі "Всесвіт"

Миколаївська 
обл.,м.Первомайськ, 
вул.Коротченка,18/81

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

83000,м.Донецьк,вул.А
ртема,68

м.Донецьк та Донецька область, 
м.Луганськ та Луганська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Миноцький 

Олександр Петрович

86500, Донецька обл., 
м.Сніжне, 

вул.Радянська, 114, 
кв.89

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Кримський 

виробничо-технічний вузол 
зв`язку"

95017,АР 
Крим,м.Сімферополь, 

вул.Скрипниченко,30/1
3

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Атлант Плюс"

м.Донецьк,вул.Комуніс
тична,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Вектор" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

Харківська 
область,м.Лозова, 
вул.Комінтерну,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Вектор" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

Харківська 
область,м.Лозова, 
вул.Комінтерну,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство - 
об`єднання "Артемсіль"

84545,Донецька 
обл.,м.Соледар,вул.Чка

лова,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіоорганізація 
"Аміго"

287020,Вінницька 
обл.,м.Козятин,вул.Пуш

кіна,28

м.Козятин та Козятинський район 
Вінницької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дніпропетровське державне 
конструкторсько-

технологічне бюро НВО 
"Автотранспорт"

320044,м.Дніпропетров
ськ,вул.Шевченка,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дніпропетровське державне 
конструкторсько-

технологічне бюро НВО 
"Автотранспорт"

320044,м.Дніпропетров
ськ,вул.Шевченка,4

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича 
приватна телефонна 

компанія "Реком"

270026,м.Одеса,вул.Дер
ибасівська,12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія "Стирол-

TV" ВАТ "Концерн 
"Стирол"

84646, Донецька обл., 
м.Горлівка, б-р 
Димитрова, 74



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 61 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1311 20171181 001568 02.04.1998 19980402 02.04.2003 м.Ровеньки Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

1312 24699275 001569 03.04.1998 19980403 03.04.2003 м.Коростень Житомирської області Кабельне телемовлення не діюча

1313 20442777 001570 03.04.1998 19980403 03.04.2003 м.Ужгород Закарпатської області Кабельне телемовлення не діюча

1314 20833400 001571 03.04.1998 19980403 03.04.2003 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

1315 20833400 001572 03.04.1998 19980403 03.04.2003 Україна не діюча

1316 23999704 001573 06.04.1998 19980406 06.04.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1317 21345022 001574 06.04.1998 19980406 06.04.2003 м.Нетішин Хмельницької області Кабельне телемовлення не діюча

1318 21835430 001575 07.04.1998 19980407 07.04.2008 м.Луганськ та область не діюча

1319 20349408 001576 08.04.1998 19980408 08.04.2003 Україна не діюча

1320 25401674 001579 06.04.1998 19980406 06.04.2003 м.Київ Міжміські та міжнародні поштові перевезення не діюча

1321 13533086 001582 08.04.1998 19980408 08.04.2008 м.Донецьк та область не діюча

1322 20573270 001583 08.04.1998 19980408 08.04.2003 Україна не діюча

1323 25185130 001584 08.04.1998 19980408 08.04.2008 м.Харків не діюча

1324 20038298 001585 08.04.1998 19980408 08.04.2008 м.Київ та область не діюча

1325 22819901 001586 08.04.1998 19980408 08.04.2006 м.Чернігів та область не діюча

1326 24943605 001588 09.04.1998 19980409 09.04.2003 Пейджинговий зв`язок не діюча

1327 23157075 001591 10.04.1998 19980410 10.04.2008 м.Черкаси та область не діюча

1328 13323459 001593 10.04.1998 19980410 10.04.2003 Україна не діюча

1329 22637198 001595 10.04.1998 19980410 10.04.2003 м.Харків, м.Одеса Транкінговий зв`язок не діюча

1330 01184901 001596 10.04.1998 19980410 10.04.2003 Київська область Кабельне телемовлення не діюча

1331 13966750 001597 13.04.1998 19980413 13.04.2003 Україна не діюча

1332 13966750 001598 13.04.1998 19980413 13.04.2003 Україна не діюча

1333 24868401 001599 13.04.1998 19980413 13.04.2003 м.Севастополь Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Ровеньківські канали 

телемовлення"

94700,Луганська обл., 
м.Ровеньки, 

вул.Леніна,41 (будинок 
виконкому)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія  
"ЕКРАН" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

11501, Житомирська 
обл.,м.Коростень, 

вул.Кирова,48б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне мале підприємство 
"Тевіант"

88015,м.Ужгород,вул.За
ньковецької,89

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
"Галтехносервіс"

79031, а/с 9209, 
м.Львів, вул. 

Стрийська, 59

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
"Галтехносервіс"

290031,а/с 
9209,м.Львів,вул.Стрий

ська,57

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Експрес телесервіс плюс" 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

40034,м.Суми,вул.Коро
тченка,19

Ковпаківський та Зарічний райони 
м.Суми

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЛОТЕЛ"

30100, Хмельницька 
обл., м.Нетішин, 

проспект Курчатова, 2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАСМ"

91055, м. Луганськ, 
вул.Тухачевського, 11-

Б, к.121

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Радіком"

340000,м.Донецьк,вул.Р
аздольна,4/94

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пост-

Інтернейшнл"

256025,м.Київ,вул.Шот
а Руставелі,10

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"НОРД"

83112,м.Донецьк,пр-т 
Жуковського,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Квант А"

254205,м.Київ,пр-т 
Оболонський,15,кв.169

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

ТОВ виробничо-технічне 
підприємство Хартрон-

Електрозв`язок

61085, м.Харків, 
вул.Академіка 
Проскури, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне підприємство 
"ІМПА"

03187,м.Київ,вул.Забол
отного,3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Промцивільзв`язок"

14000, м.Чернігів, 
вул.Рокосовського, 33

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі ЗАТ "Укрпейдж"

252133,м.Київ,провулок 
Лабораторний,1офіс 

240

м.Херсон та область, м.Житомир та 
область, м.Миколаїв та область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська телефонна 
компанія"

04214,м.Київ,вул.Героїв 
Дніпра,65,кв.143

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торгова фірма 
"АРГО Лтд"

286001,м.Вінниця,вул.К
иївська,14

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕР.СІ.АЙ"

310064, м.Харків, пр-т 
Леніна, 47

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Київське обласне держ. 
підпр.електрозв`язку 

"Київоблтелеком" (ОПЕЗ 
"Київоблтелеком")

252098,м.Київ,вул.Павл
а Тичини,6-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ "Комерційна компанія 
"Багатофункціональні 
системи та комунікації 

зв`язку"

315302,Полтавська 
обл.,м.Кременчук,прову

лок Героїв Бреста,35а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

ТОВ "Комерційна компанія 
"Багатофункціональні 
системи та комунікації 

зв`язку"

315302,Полтавська 
обл.,м.Кременчук,прову

лок Героїв Бреста,35а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Кооператив 
"Телерадіокомпанія 
"Південний імпульс"

м.Севастополь,вул.Хрус
тальова,61,кв.108



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 62 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1334 00191112 001601 14.04.1998 19980414 14.04.2008 м.Донецьк не діюча

1335 22346963 001608 14.04.1998 19980414 14.04.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1336 24564256 001609 15.04.1998 19980415 15.04.2003 м.Комсомольськ Полтавської області Кабельне телемовлення не діюча

1337 25200378 001610 21.04.1998 19980421 21.04.2003 Україна не діюча

1338 25299477 001611 22.04.1998 19980422 22.04.2003 Київська область не діюча

1339 23892320 001612 22.04.1998 19980422 22.04.2003 АР Крим не діюча

1340 00229760 001613 23.04.1998 19980423 23.04.2008 м.Сєвєродонецьк Луганська область не діюча

1341 25517402 001614 23.04.1998 19980423 23.04.2008 не діюча

1342 21560766 001615 23.04.1998 19980423 23.04.2003 Україна Кабельне телемовлення не діюча

1343 25180701 001616 23.04.1998 19980423 23.04.2003 м.Харків та область Пейджинговий зв`язок не діюча

1344 13767950 001617 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Україна не діюча

1345 13796058 001619 24.04.1998 19980424 24.04.2003 м.Львів Кабельне телемовлення не діюча

1346 25013937 001620 24.04.1998 19980424 24.04.2003 м.Тернівка Дніпропетровської області Кабельне телемовлення не діюча

1347 25237097 001621 24.04.1998 19980424 24.04.2003 м.Червоноград Ефірне радіомовлення не діюча

1348 23519006 001622 24.04.1998 19980424 24.04.2008 м. Київ не діюча

1349 22465372 001623 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1350 24728605 001624 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Україна не діюча

1351 60180534 001625 24.04.1998 19980424 24.04.2003 м.Луганськ та область не діюча

1352 24442493 001626 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Україна не діюча

1353 25516348 001630 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1354 25332074 001631 24.04.1998 19980424 24.04.2003 м.Донецьк та область Кабельне телемовлення не діюча

1355 24442493 001632 24.04.1998 19980424 24.04.2003 Україна не діюча

1356 23151188 001633 28.04.1998 19980428 28.04.2010 Україна не діюча

1357 20354606 001634 27.04.1998 19980427 27.04.2003 Україна не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донецьккокс"

83042,м.Донецьк,вул.Ха
баровська,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Бужани"

80101, Львівська обл., 
м.Червоноград, 

вул.Шептицького,13/5

м.Червоноград,м.Соснівка Львівської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія "ГОК" 
ВАТ"Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат"

39806, Полтавська обл., 
м.Комсомольськ, 

вул.Леніна, 54

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Армекс-ком Лтд"

253090,м.Київ,вул.Сос
юри,6

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Резерв"

252240,Київська 
обл.,м.Вишгород, 

вул.Кургузова,3а,к.133

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробнича фірма 
"Автоном"

333007,АР 
Крим,м.Сімферополь,ву

л.Радищева,84, кв.70

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Імпульс"

349940,Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 

пл.Перемоги,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІП 

Лайн"

49070,м.Дніпропетровс
ьк,вул.Шевченка,36

м.Дніпропетровськ та 
область,м.Миколаїв та область,м.Харків 

та область, м.Запоріжжя та область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство 
електрозв`язку 
"Укртелеком"

252030,м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Регіональна пейджингова 
компанія "Велтон Пейдж"

310002,м.Харків,вул.Ка
разіна,2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фірма "Емпілс-Лтд"у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

316050,м.Кіровоград,ву
л.Б.Хмельницького,203

а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Селена"

79041,м.Львів-
41,вул.Кузневича,2/4

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТТВ-

сервіс"

323035,Дніпропетровсь
ка обл.,м.Тернівка, 
вул.Сергія Маркова

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
радіокомпанія "Карітас-

Едегем"

292210,Львівська 
обл.,м.Червоноград, 
вул.Сокальська,30/1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніол"

252148, м. Київ, вул. 
Жмеринська, 22

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"А.Р.С. Сервіс"

65114, м.Одеса, 
пр.Ак.Глушко, 15-Б, 

к.1-А

Київський,Приморський,Малиновський 
райони м.Одеси

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІV 

Кабельні системи"

252035,м.Київ,Солом`я
нська пл.,2,оф.805

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Воз`янов Микола 
Олександрович

348048,м.Луганськ,кв.С
хідний,8/906

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Обрій"

м.Дніпропетровськ,вул.
Героїв Сталінграду,23а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування засобів зв`язку з рухомими об`єктами 

(підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КТБ-

плюс"

51922, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

вул.Скаліка,12А

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія  
"Надежда"

83092, м. Донецьк, вул. 
230 Стрілецької дивізії, 

38

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Обрій"

м.Дніпропетровськ,вул.
Героїв Сталінграду,23а

Будівництво, монтаж, пуско-наладка мереж теле- і 
радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

радіосистеми"

м.Київ, 
вул.Тульчинська, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Альфа-
Тон Лтд"

340050,м.Донецьк,прос
пект Миру,9

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 63 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1358 22322589 001637 27.04.1998 19980427 27.04.2003 АР Крим не діюча

1359 20110825 001638 28.04.1998 19980428 28.04.2007 м.Вінниця та область не діюча

1360 13456291 001642 29.04.1998 19980429 29.04.2003 м.Павлоград та Павлоградська область Ефірне радіомовлення не діюча

1361 Кооператив "Зв`язківець" 20138156 ВД 001581 08.04.1998 19980408 08.04.2001 не діюча

1362 23123194 ВД 001587 08.04.1998 19980408 08.04.2001 м.Донецьк та область не діюча

1363 25190817 ВД 001590 10.04.1998 10.04.1998 10.04.2008 Харківська область не діюча

1364 00179364 ВД 001592 10.04.1998 10.04.1998 10.04.2008 Луганська не діюча

1365 20167096 ВД 001640 29.04.1998 19980429 29.04.2001 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1366 19201008 ВД 001641 29.04.1998 29.04.1998 29.04.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

1367 00152269 001643 19.05.1998 19980519 19.05.2008 м.Біла Церква Київської області не діюча

1368 25521964 001644 15.05.1998 19980515 15.05.2008 не діюча

1369 24081144 001645 18.05.1998 19980518 18.05.2007 м.Київ не діюча

1370 25120745 001646 22.05.1998 19980522 22.05.2003 м.Донецьк та область Транкінговий зв`язок не діюча

1371 24766528 001648 27.05.1998 19980527 27.05.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

1372 21675593 001649 02.06.1998 19980602 02.06.2008 м.Київ не діюча

1373 25330359 001652 02.06.1998 19980602 02.06.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1374 14029774 001654 03.06.1998 19980603 03.06.2003 м.Тернопіль Кабельне телемовлення не діюча

1375 24639505 001655 04.06.1998 19980604 04.06.2003 м. Донецьк та Донецька область Кабельне телемовлення не діюча

1376 13747864 001656 04.06.1998 19980604 04.06.2003 м. Кіровоград Ефірне радіомовлення не діюча

1377 14326018 001659 05.06.1998 19980605 05.06.2003 м. Харків Кабельне телемовлення не діюча

1378 2097215275 001660 05.06.1998 19980605 05.06.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1379 24226335 001661 05.06.1998 19980605 05.06.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1380 25633930 001662 04.06.1998 19980604 04.06.2008 м. Київ не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Чорноморська 

телерадіокомпанія"

95038, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Радіо, 4

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма "Елекомс"

287100,м.Вінниця,вул.К
иївська,14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство-комерційна 

радіостудія "Самара"

Дніпропетровська 
обл.,м.Павлоград,вул.Те
льмана, Палац культури

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

263000,м.Луцьк,вул.Тру
нкіна,12

м.Луцьк та Волинська область,м.Рівне 
та область

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Фенікс"

Донецька обл., 
м.Макіївка,  

вул.Бестужева,2

Будівництво, монтаж, пуско-наладка та сервісне 
обслуговування мереж місцевого телефонного зв`язку 

загального користування (підрядні роботи)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Солонцівське управління 
житлово-комунального 

господарства

62370, Харківська 
обл.,Дергачівський р-н, 

с.м.т. 
Солоницівка,вул.Пушкі

на,27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 
"Стахановпромтранс", 
00179364, м. Стаханов 

Луганської області

94002, Луганська обл., 
м.Стаханов, 

вул.Тепловозна, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сава-

старт"

91017, м.Луганськ, 
вул.Новосьолова, 2-А

м.Свердловськ та м.Краснодон 
Луганської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Колективне мале 
підприємство "Таймер" у 

вигляді Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю

270017, м.Одеса, вул. 
Бреуса, 61/1-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Росава"

09108,Київська 
обл.,м.Біла Церква, 

вул.Леваневського,91

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство телефонна 

компанія "Сітел"

Дніпропетровська 
область, 

Синельківський  р-н, 
смт. Ілларіонове

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "М.С.І."

м.Київ, 
вул.Ш.Руставелі, 22, 

оф.4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Восток-

Транк"

83052, м.Донецьк, 
вул.50-ої Гвардійської 

дивізії, 17
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телнет"

65005, м.Одеса, 
вул.Балківська, 100, 

офіс 104

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Регіональні 
телекомунікаційні системи 

сервіс"

04116, м.Київ, 
вул.В.Васильківска, 

27/29

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство ТОВ 
"Резонанс" Лтд 

"Телерадіокомпанія ДТК"

83003, м.Донецьк, пр-т 
Ілліча, 81

Калінінський,Ворошиловградський та 
Пролетарський райони м.Донецька

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне мале підприємство 
"ТЕРСІ"

46001, м.Тернопіль, 
вул.Руська,25

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

83012,м.Донецьк,вул.С
околина,1-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіовидавнича 
компанія "Новий день"

м. Кіровоград, вул. 
Калініна, 22

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
об`єднання 

"ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, ЛТД"

м.Київ, вул. Ревуцького, 
5-а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Косцов 
Валерій Вікторович

Одеська область, м. 
Ізмаїл, вул. Поперечна, 

2, кв.22

Південно-Західний район  м. Ізмаїла 
Одеської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дніпротелекомунікації"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 1, 

кв.74

Жовтневий, Бабушкінський та 
Кіровський райони м. Дніпропетровська

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"РОСТОК"

03150, м.Київ, вул. 
А.Барбюса, 9-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 64 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1381 14305909 001665 08.06.1998 19980608 08.06.2008 Україна не діюча

1382 24992147 001667 08.06.1998 19980608 08.06.2003 Самарський район м. Дніпропетровська Кабельне телемовлення не діюча

1383 24754608 001669 08.06.1998 19980608 08.06.2003 м. Херсон та Херсонська область Кабельне телемовлення не діюча

1384 23342275 001671 17.06.1998 19980617 17.06.2013 не діюча

1385 25239647 001675 23.06.1998 19980623 23.06.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

1386 24737633 001676 24.06.1998 19980624 24.06.2003 Система Аудіотекс не діюча

1387 25414694 001677 25.06.1998 19980625 25.06.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

1388 23584618 001678 26.06.1998 19980626 26.06.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1389 24421960 001680 26.06.1998 19980626 26.06.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1390 05422987 001682 29.06.1998 19980629 29.06.2002 Україна Транкінговий зв`язок не діюча

1391 23359034 001684 30.06.1998 19980630 30.06.2008 не діюча

1392 19255853 001685 30.06.1998 19980630 30.06.2003 мікрорайон "Алмазний" м.Полтава Кабельне телемовлення не діюча

1393 24002995 ВД 001672 17.06.1998 17.06.1998 17.06.2008 м.Суми та Сумська область не діюча

1394 24879741 001687 01.07.1998 19980701 01.07.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1395 1854809451 001690 02.07.1998 19980702 02.07.2008 Київська область не діюча

1396 25522478 001693 02.07.1998 19980702 02.07.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1397 25020200 001694 02.07.1998 19980702 02.07.2003 Кіровський район м.Дніпропетровська Кабельне телемовлення не діюча

1398 21494800 м.Київ, вул.Курська, 4-б 001696 02.07.1998 19980702 02.07.2003 м.Київ Транкінговий зв`язок не діюча

1399 1511609532 001697 02.07.1998 19980702 02.07.2003 м.Донецьк Кабельне телемовлення не діюча

1400 21778790 001699 03.07.1998 19980703 03.07.2003 м.Стаханов Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

1401 09334323 001706 23.07.1998 199807023 23.07.2003 м.Донецьк Кабельне телемовлення не діюча

1402 23758596 ВД 001691 02.07.1998 02.07.1998 02.07.2008 м.Харків не діюча

1403 00191827 001710 03.08.1998 19980803 03.08.2003 Ефірне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт"

04053, м.Київ, вул. 
Студентська, 5-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство "СОЦИУМ"- 
акціонерне товариство 

закритого типу

м.Дніпропетровськ, 
вул. 20 років 
Перемоги,51

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватна фірма 
"Телерадіокомпанія 

"Данко"

м. Херсон, вул. 
Карбишева, 12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство у 
формі ТОВ  "Цифровий 

стільниковий зв`язок 
України"

340055, м. Донецьк, 
вул. Артема, 125

м.Київ, Донецька область, 
Дніпропетровська область, Харківська 

область, Одеська область, АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія"

81100, Львівська 
область, м. Пустомити, 
вул. Грушевського, 46

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"МЕДІА ІНВЕСТ"

м.Київ, вул. 
Чистяківська, 12, кв.30

Дніпропетровська, Львівська, Донецька, 
Харківська та Одеська області, 

включаючи обласні центри

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Будівельно-монтажне 
підприємство "Зв`язокбуд" 
- Товариство з обмеженою 

відповідальністю

270021, м. Одеса, вул. 
Новосельського, 60/25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком"

Київська область, м. 
Біла Церква, вул. Я. 

Мудрого, 72-а

Центральна частина м.Біла Церква 
Київської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство ВАТ 
"Концерн - Електрон"   

завод 
"Павлоградтелерадіосервіс"

Дніпропетровська 
область, м. Павлоград, 

вул. Леніна, 64

Хіммаш, Дніпрошахтобуд, селища Нове, 
18 вересня, 40 років Жовтня, Геологів та 
центр м. Павлоград Дніпропетровської 

області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
шляхового зв`язку і 

автоматики 
"Укршляхзв`язок"

м.Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 3

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія 
"Дніпрообленерго"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Галина"

м.Київ,вул.Гната 
Юри,12

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Сумпромпродукт"

40030, м. Суми, 
вул.Т.Шевченка, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ"

Київська область, м. 
Біла Церква, вул. Я.. 

Мудрого, 18

вулиці Запорожця,103а -207а, 
Карбишева, 16 - 65 та залізничне 

селище м. Біла Церква Київської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильович

02217,м.Київ,вул.Закрев
ського,13-а,кв.49

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова-

сервіс"

50000,Дніпропетровськ
а обл.,м.Кривий 

Ріг,вул.Жовтнева,18

Жовтневий та Тернівський райони 
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рубікс-

Зв`язок"

320107,м.Дніпропетров
ськ,вул.Запорізьке 

шосе,25

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аскон"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Колесніченко 

Юрій Григорович

м.Донецьк,вул.Універс
итетська,54/7

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "СКТ- 
плюс"

Луганська 
обл.,м.Стаханов, 
вул.Курченко,19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

супутникового телебачення 
"ДонСатТВ"

м.Донецьк,вул.Флотськ
а, 1

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кентавр"

61098, м.Харків, 
вул.Елізарова,11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Комсомольське 
рудоуправління концерна 

"Укррудпром"

87250, Донецька обл., 
Старобешівський р-н,  
м. Комсомольське, вул. 

Леніна, 1

Старобешівський район Донецької 
області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 65 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1404 25377579 001711 03.08.1998 19980803 03.08.2008 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

1405 25406523 001714 03.08.1998 19980803 03.08.2008 м.Київ не діюча

1406 00191773 001715 03.08.1998 19980803 03.08.2008 м. Часів-Яр Донецької області не діюча

1407 00131268 001716 03.08.1998 19980803 03.08.2008 м.Донецьк та область не діюча

1408 05427737 001717 04.08.1998 19980804 04.08.2008 Донецька область не діюча

1409 22602691 001720 04.08.1998 19980804 04.08.2008 Кабельне телемовлення не діюча

1410 03358481 001721 04.08.1998 19980804 04.08.2003 м.Київ не діюча

1411 30026740 001723 05.08.1998 19980805 04.08.2008 АР Крим не діюча

1412 25610656 001725 10.08.1998 19980810 10.08.2008 м.Харків та Хаківська область не діюча

1413 22447150 001726 10.08.1998 19980810 10.08.2008 м.Теплодар Одеської області не діюча

1414 24894025 001727 10.08.1998 19980810 10.08.2003 смт.Крижопіль Вінницької області Кабельне телемовлення не діюча

1415 03113087 001730 10.08.1998 19980810 10.08.2003  АР Крим Транкінговий зв`язок не діюча

1416 05839888 001731 10.08.1998 19980810 10.08.2008 м.Київ не діюча

1417 22476921 001732 10.08.1998 19980810 10.08.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1418 25023410 001733 10.08.1998 19980810 10.08.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1419 25643377 001734 11.08.1998 19980811 11.08.2008 м.Київ не діюча

1420 25005406 001735 11.08.1998 19980811 11.08.2003 Ефірне радіомовлення не діюча

1421 25380239 001736 13.08.1998 19980813 13.08.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1422 25225622 001737 14.08.1998 19980814 14.08.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

1423 23269549 001739 17.08.1998 19980817 17.08.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1424 30030888 001740 18.08.1998 19980818 18.08.2003 м. Одеса Кабельне телемовлення не діюча

1425 25225711 001741 18.08.1998 19980818 18.08.2003 м. Львів Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астарта-

Зв`язок"

327010, м.Миколаїв, 
вул. 7-а Поперечна, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮНІВЕРСАЛ ТЕЛЕКОМ"

253167, м.Київ, 
вул.М.Раскової, 15, 8-й 

поверх

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Часівоярський 
вогнетривкий комбінат", 

00191773, м. Часів Яр, 
Донецька обл.

84551, Донецька 
обл.,м.Часів-Яр, вул. 

Комсомольська, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна акціонерна 
енергопостачальна 

компанія 
"Донецькобленерго"

338001, Донецька обл., 
м.Горлівка, пр. Леніна, 

11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вузол виробничо-
технологічного зв`язку - 

дочірнє підприємство ДХК 
"Добропіллявугілля"

85000, Донецька обл., 
м.Добропілля, 

вул.Фестивальна, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Густав"

46001, м.Тернопіль, 
вул.Карпенка,11,кв.29

мікрорайони Новий світ, Центр, 
Березовиця м.Тернополя

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Готель 

"Театральний"

252039, м.Київ, 
вул.Голосіївська,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Кримтелекомінвест"

333051, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гоголя, 68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком.Харків."

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
англійське підприємство 
"Панком-Юн" у вигляді 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

270026, м. Одеса, вул. 
Грецька, 44

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телеорганізація кабельного 
телебачення "Вітал+"

24600, Вінницька обл., 
смт. Крижопіль, вул. 
Олімпійська, 6, кв. 2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Кримський 

виробничо-технічний вузол 
зв`язку"

95017, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Скрипниченко, 
30/13

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
"Український Іноваційний 

Банк"

04053, м. Київ, вул. 
Смирнова-Ласточкіна, 

10-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Реноме"

270009, м.Одеса, вул. 
Піонерська, 3, корп. 2

Іллічівський, Малиновський, 
Приморський р-ни м.Одеса

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Сателіт"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, мкр. 

Ювілейний, 11

м.Кривий Ріг Дніпропетовської області 
(мікрорайон Ювілейний, вул. 200 років 

Кривому Рогу, 30,32,34)

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТЦ 

Энергия"

252057, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 44

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"МіКомп"

51900, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 
пр-т Комсомольський, 

15-А

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Краєвид"

327055, м. Миколаїв, 
пр. Леніна, 152-а, кв.37

вул.Кірова,Комінтерна,наб.р.Інгул 
Ленінського р-ну, 

вул.1Слобідська,В.Морська,Акима,Петр
овського,наб.р.Інгул,сел.Варавівка 
Центрального р-ну м.Миколаєва

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телеком Мікроприлад" 
відкритого акціонерного 

товариства "Мікроприлад"

79014, м. Львів, вул. 
Ніщенського, 35

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Львівська жінка"

м.Львів, вул. 
Виговського, 39/52

вулиці: Городецька, Гнатюка, 
Міцкевича, Невського, Степ.Бандери, 

пр-т Свободи м.Львова

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

"Телерадіокомпанія "Бриз" 
у вигляді приватного 

підприємства

Одеська обл., 
Комінтерновський р-н, 
смт.Комінтернівське, 

вул. Комсомольська, 33

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Діалект"

290009, м. Львів, вул. 
Княгині Ольги, 122



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 66 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1426 13300726 001742 18.08.1998 19980818 18.08.2008 м. Вінниця не діюча

1427 25018188 001743 26.08.1998 19980826 26.08.2008 м.Дніпропетровськ та область не діюча

1428 23505665 001744 31.08.1998 19980831 31.08.2008 м.Київ та Київська область Ефірне радіомовлення не діюча

1429 24153576 ВД 001713 03.08.1998 03.08.1998 03.08.2008 м.Кіровоград та приміська зона не діюча

1430 21036657 ВД 001729 10.08.1998 10.08.1998 10.08.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

1431 00206539 ВД 001738 14.08.1998 14.08.1998 14.08.2008 не діюча

1432 24960118 001745 02.09.1998 19980902 02.09.2008 м. Херсон та Херсонська область не діюча

1433 30004512 001746 02.09.1998 19980902 02.09.2003 Транкінговий зв`язок не діюча

1434 00191282 001748 04.09.1998 19980904 04.09.2008 м.Комсомольськ Полтавської області не діюча

1435 21752036 001749 08.09.1998 19980908 08.09.2008 м. Луцьк та Волинська область не діюча

1436 01125672 001750 10.09.1998 19980910 10.09.2008 м. Іллічівськ Одеської області не діюча

1437 23745866 001751 11.09.1998 19980911 11.09.2003 м. Київ Транкінговий зв`язок не діюча

1438 21015307 001752 14.09.1998 19980914 14.09.2003 м. Іллічівськ Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

1439 20095379 001753 14.09.1998 19980914 14.09.2003 м. Ладижин Вінницької області Кабельне телемовлення не діюча

1440 1817112369 001755 17.09.1998 19980917 17.09.2003 м.Світлодарське Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1441 22002073 001756 17.09.1998 19980917 17.09.2003 м. Харцизьк Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1442 20777452 001759 21.09.1998 19980921 21.09.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1443 20673818 001761 23.09.1998 19980923 21.09.2003 м.Севастополь Транкінговий зв`язок не діюча

1444 13744819 001764 24.09.1998 19980924 24.09.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1445 14354138 001767 24.09.1998 19980924 24.09.2008 м. Івано-Франківськ не діюча

1446 08248877 001768 25.09.1998 19980925 25.09.2008 м. Харків не діюча

1447 14276326 001772 28.09.1998 19980928 28.09.2006 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале науково-виробниче 
підприємство "Триак"

21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 3, к. 400

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне науково-
виробниче підприємство 

"Зв`язокбуд"

49041,м. 
Дніпропетровськ, 

Запорізьке шосе, б. 68, 
кв. 316

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
кіпрське підприємство у 

формі ТОВ  
"Телерадіокомпанія "А+А"

04112, м.Київ, вул. Т. 
Шамрила, 23, корпус № 

2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне комунальне 
підприємство 

"Теплоенергетик"

25491, м.Кіровоград, 
Кіровський р-н, 
вул.Ливарна,1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп 

& Елс Телеком"

65000, м.Одеса, 
вул.Педагогічна, 27/29

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Одеський державний 
припортовий завод

65000, м.Одеса, 
Главпоштамт,а/с № 304

Комінтернівський район Одеської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Афіна"

73484, м. Херсон, 
Дніпровський р-н, сел. 

Жовтневе, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Комлог "

49098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Малиновського, 6

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191282, м. 
Комсомольськ Полтавської 

області 

39802, Полтавська обл., 
м.Комсомольськ, 

вул.Будівельників,16

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Інформаційна студія 

"Полісся-TV"

м.Луцьк, 
вул.Словацького, 12/30

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Іллічівський морський 

торговий порт"

68001, Одеська область, 
м. Іллічівськ, пл. Труда, 

буд. 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн Трейд"

252000, м.Київ, 
вул.Звіринецька, 63-А, 

кв.14

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Іллічівське телебачення-3"

Одеська обл., м. 
Іллічівськ, пл. Праці, 6

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія "Тодор" 
(у формі приватного 

підприємства)

24321, Вінницька обл., 
Тростянецький р-н, м. 

Ладижин, вул. 
Будівельників, 1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Елегант"

84792, Донецька обл., 
м. Світлодарське, 

проспект Перемоги

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале колективне 
підприємство "Харцизький 

техно-торговий центр 
"Радіотелесервіс"

343700, Донецька обл., 
м. Харцизьк,вул. А. 

Чумака, 52

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сигма"

81700, Львівська обл., 
м. Жидачів, вул. 

Мазепи, 28

м. Жидачів та м. Ходорів Львівської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіотелефонна 
компанія "Амідас"

м.Севастополь, пр-т 
Жовтневої революції, 
РТБ "Омега", а/с 191

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство студія 

"Монітор"

25031, м. Кіровоград, 
вул. Попова, 18, корп. 

1, кв. 5

райони вул. Жадова, вул. Г.Сталінграда, 
вул.Попова м.Кіровоград

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-польсько-
американське спільне 

підприємство "РЦ & ЯМ 
ВЕСТ СЕРВІС"

м.Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 201, а/с 

201

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Міністерства оборони 
України Харківський 

механічний завод

61177, м. Харків, вул. 
Залютинська, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "СП 

Діалог-Київ"

01014, м.Київ, б.-р 
Дружби Народів, 38

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 67 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1448 20280935 001774 28.09.1998 19980928 28.09.2008 не діюча

1449 22007342 001775 28.09.1998 19980928 28.09.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1450 23584618 001776 30.09.1998 19980930 30.09.2008 Київська область не діюча

1451 30079876 001778 30.09.1998 19980930 30.09.2008 не діюча

1452 05417182 ВД 001760 23.09.1998 23.09.1998 23.09.2008 м. Київ не діюча

1453 19028202 001779 01.10.1998 19981001 01.10.2013 м.Київ, м. Одеса та Одеська область не діюча

1454 00190802 001781 06.10.1998 19981006 06.10.2008 м. Луганськ не діюча

1455 24784816 001782 06.10.1998 19981006 06.10.2003 м. Вознесенськ Миколаївської області Кабельне телемовлення не діюча

1456 02070944 1783 06.10.1998 19981006 06.10.2008 м. Київ не діюча

1457 02071033 001784 06.10.1998 19981006 06.10.2008 м. Одеса не діюча

1458 23636686 001786 07.10.1998 19981007 07.10.2003 м. Ромни Сумська область Кабельне телемовлення не діюча

1459 30168190 001787 08.10.1998 19981008 08.10.2008 Одеська область не діюча

1460 30080326 001788 08.10.1998 19981008 08.10.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

1461 30084320 001789 08.10.1998 19981008 08.10.2008 Одеська область не діюча

1462 30028706 001790 08.10.1998 19981008 08.10.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

1463 24162204 001791 08.10.1998 19981008 08.10.2008 м. Маріуполь Донецької області не діюча

1464 25641875 001792 08.10.1998 19981008 08.10.2008 м. Київ не діюча

1465 14333981 001794 12.10.1998 19981012 12.10.2006 м.Керч селище Жуковка АР Крим не діюча

1466 2098215946 001796 12.10.1998 19981012 12.10.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1467 00242985 001797 13.10.1998 19981013 13.10.2008 м. Київ та Київська область не діюча

1468 25619166 001798 13.10.1998 19981013 13.10.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1469 24143141 001800 16.10.1998 19981016 13.10.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1470 25282672 001801 16.10.1998 19981016 13.10.2003 Україна Система Аудіотекс не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько - Ірландське 
ТОВ та іноземними 

інвестиціями "Сі-Ес-Ті 
Інвест"

49106, 
м.Дніпропетровськ, б-р 

Слави, 3/40

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кипарис"

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 
Чайковського, 101

м.Артемівськ, м.Соледар, м.Часів-Яр 
Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком"

Київська область, м. 
Біла Церква, вул. Я. 

Мудрого, 72-а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телсі"

68001, Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. 
Будівельна, 11

м. Іллічівськ Овідіопольського району 
Одеської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Інститут геологічних наук 
Національної академії наук 

України

01054, м.Київ-54, 
вул.Олеся Гончара, 55-б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

252008, м. Київ, вул. 
Лебедева-Кумача, 14/16 

( 3-й поверх)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Луганський 

трубний завод"

м. Луганськ, вул. 2-га 
Свердлова, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оріон"

56500, Миколаївська 
обл., м. Вознесенськ, 
вул. 60 Років Жовтня, 

18, кв. 16
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Київський університет 
імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА

65029, м. Одеса, 
вул.Дідріхсона, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

"Телерадіокомпанія РКТ" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

42000, Сумська обл., м. 
Ромни, вул. 

Луначарського, 34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком 

-Північ"

Одеська область, 
Комінтернівський 

район, смт. 
Чорноморське, БОС, 40

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Південь"

272023, Одеська 
область, 

Овідіопольський район, 
смт. Авангард, 
гуртожиток №3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком 

-Захід"

272012, Одеська 
область, Біляївський 

район, смт. 
Хлібодарське, НВО 

"Еліта"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Буд"

м.Одеса , 
вул.Новосельського, 

99/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерквант"

87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Леніна, 68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "ТеМК"

м. Київ-74, вул. 
Мукачівська, 9, кв. 21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державна судноплавна 
компанія "Керченська 
паромна переправа", 

14333981, м. Керч АР Крим

98521,м.Керч,селище 
Жуковка

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Нікітіна Олена 

Олександрівна

25015, м. Кіровоград, 
вул. Толстого, 26

район обмежений вулицями 
Луначарського, Червонозорівською, 

Короленка, Полтавською, Васнєцова, 
Шевченка, Набережною, 

Кропивницького, Карла Маркса м. 
Кіровограда

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
дослідний центр "Квазар"

252148, м.Київ, пр-т 50 
річчя Жовтня, 2-Б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія 

"Інтелектуальні кабельні 
системи"

Чернігівська обл., м. 
Прилуки, вул. Шмідта, 

25-А

смт. Варва Варвинського району 
Чернігівської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
Радіо Компанія "Алсат"

61001, м. Харків, вул. 
Плеханівська, 92-А, 
корп. В, кімн. 1601

Комінтернівський та Червонозаводський 
райони м. Харків

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

252034,м.Київ,вул.Рейт
арська,35-а



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 68 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1471 23682611 001802 16.10.1998 19981016 16.10.2008 не діюча

1472 30092771 001803 19.10.1998 19981019 19.10.2008 не діюча

1473 20723953 001804 19.10.1998 19981019 19.10.2003 м. Щолкіно Ленінського р-ну АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

1474 21564994 001806 21.10.1998 19981021 21.10.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1475 24631372 001808 21.10.1998 19981021 21.10.2003 м. Тернопіль Ефірне радіомовлення не діюча

1476 22337830 001810 28.10.1998 19981028 28.10.2003 м. Броди Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1477 Фірма "Телека" 24505992 001811 28.10.1998 19981028 28.10.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1478 24740747 001813 29.10.1998 19981029 29.10.2003 Україна (крім м.Києва) Система Аудіотекс не діюча

1479 02497720 ВД 001780 06.10.1998 06.10.1998 06.10.2008 м. Івано-Франківськ не діюча

1480 21890713 001815 02.11.1998 19981102 02.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1481 16283744 001817 03.11.1998 19981103 03.11.2003 Система Аудіотекс не діюча

1482 00174846 001818 03.11.1998 19981103 03.11.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1483 01034449 001824 09.11.1998 19981109 09.11.2008 АР Крим не діюча

1484 21351815 001827 09.11.1998 19981109 09.11.2003 м. Канів Черкаська області Кабельне телемовлення не діюча

1485 30026138 001828 12.11.1998 19981112 12.11.2008 АР Крим та м. Севастополь не діюча

1486 30058112 001831 13.11.1998 19981113 13.11.2008 м.Київ не діюча

1487 25331459 001833 16.11.1998 19981116 16.11.2003 м. Донецьк Кабельне телемовлення не діюча

1488 20192757 001838 16.11.1998 19981116 16.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1489 13671322 001839 16.11.1998 19981116 16.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1490 30191942 001841 19.11.1998 19981119 19.11.2003 м. Рівне Кабельне телемовлення не діюча

1491 24206108 001843 19.11.1998 19981119 19.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1492 24564701 001844 19.11.1998 19981119 19.11.2003 Ленінський район м. Полтава Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіо-

Ком"

25006, м. Кіровоград, 
вул. Калініна, 41 м. Кіровоград та Кіровоградська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"БОБ"

50044, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, ВМ 
№33, буд. 24, кв. 18

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіомовне 
інформаційне акціонерне 

товариство закритого типу 
"Тріо"

АР Крим, Ленінський 
р-н, м.Щолкіно, буд.52, 

кв.35

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничий кооператив 
"ТЕТЯНА"

м. Київ, вул. 
Лисогірська, 6

с.м.т. Калинівка,в т.ч. житловий фонд 
ВАТ "Комбінат "Тепличний " 

Броварського р-ну Київської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українська 

хвиля"

м. Тернопіль, вул. Л. 
Українки, 8/60

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Господарське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю "РТВ-
Сервіс" Лтд

Львівська обл., м. 
Броди, пл. Ринок,30

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

95018, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Ракетна, 18/93, кв. 
39

вул. Ракетна - вул. Ларіонова 
м.Сімферополь Автономної Республіки 

Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ЗАТ "Міжнародне 
інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

Інтернешнл"

252001,м.Київ-
1,вул.Хрещатик,34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Український державний 
інститут проектування міст 

"ДІПРОМІСТО" та філії 
згідно з додатком №1

01133, м. Київ, вул. Лесі 
Українки, 26

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнічна 
лабораторія"

51413, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Балашовська, 4, кв. 21

47 та 48 мікрорайонів селища "Новий", 
мікрорайону "Західний" та селища 

"Північне міста Павлограду 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Київські інформаційні 
кабельні системи-КІКС"

м.Київ,бульвар 
Л.Українки,8

Україна (крім м.Київ та Київської 
області, м.Одеса та Одеської області, 

м.Черкаси та Черкаської області)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Орендне підприємство 
шахта ім. А.Ф. Засядько

83054, м. Донецьк-54, 
пр-т Засядько

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство 
Експлуатаційно-технічний 

вузол зв`язку 
Держкомводгоспу

95007, АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. 

Плотинна, 9А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Телекомпанія "Інженер"

Черкаська обл., м. 
Канів, вул. Героїв 

Дніпра, 45

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима-

Сервіс зв`язок"

м. Севастополь, пр-т 
Жовтневої революції, 

РТБ "Омега"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Готельний 

комплекс "Русь"

01023, м. Київ, вул. 
Госпітальна, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

супутникового телебачення 
"ДонСатТВ"

83117,м.Донецьк, вул. 
Петровського, 109, кв. 

112

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
виробничо-комерційна 

фірма "Раледа"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв 

Сталінграду, 8-В, к. 73

житловий фонд ЗАТ "Дніпрошина" 
розташований на вулицях Героїв 

Сталінграду, Козакевича, Гладкова, 
Нечая, Підмогильного, Інженерній, 

Юних Ленінців, Корнійчука, Солідарній 
Бабушкінського району м. 

Дніпропетровська

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОРС"

м. Київ, вул. 
Коцюбинського, 4-Б м. Кіровоград та Кіровоградська область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Рівненське 
кабельне телебачення"

м.Рівне, вул.Тополева, 
13, офіс 317

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Трейд - Експрес"

Луганська область, м. 
Лисичанськ, кв. 

Жовтневої революції, 
38/60

мікрорайон акціонерного товариства 
"Завод РТІ" м. Лисичанська Луганської 

області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія "Вояж 

ТВ" товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "БАК-А"

36000, м. Полтава, вул. 
Леніна, 82



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 69 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1493 22380635 001845 19.11.1998 19981119 19.11.2008 м. Львів та Львівська область не діюча

1494 30138171 001846 19.11.1998 19981119 19.11.2008 м.Харків та Харківська область не діюча

1495 Телерадіокомпанія "Жиса" 20727448 001848 19.11.1998 19981119 19.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1496 Телерадіокомпанія "Жиса" 20727448 001850 20.11.1998 19981120 20.11.2002 не діюча

1497 30109015 001852 24.11.1998 19981124 24.11.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

1498 30109015 001853 24.11.1998 19981124 24.11.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

1499 25299589 001856 24.11.1998 19981124 24.11.2003 м.Бориспіль Київської області Кабельне телемовлення не діюча

1500 20673818 001858 26.11.1998 19981126 26.11.2003 м.Київ Транкінговий зв`язок не діюча

1501 24442085 001859 26.11.1998 19981126 26.11.2003 Ленінський район м. Дніпропетровська Кабельне телемовлення не діюча

1502 23519006 001863 26.11.1998 19981126 26.11.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1503 25641556 001864 26.11.1998 19981126 26.11.2008 м.Київ не діюча

1504 25579900 001866 26.11.1998 19981126 26.11.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1505 23825080 001869 26.11.1998 19981126 26.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1506 30136656 001870 27.11.1998 19981127 27.11.2008 м. Харків та Харківська область не діюча

1507 30171224 001871 27.11.1998 19981127 27.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1508 25396654 м.Київ,вул.Артема,66 001872 27.11.1998 19981127 27.11.2003 Система Аудіотекс не діюча

1509 19028202 001873 30.11.1998 19981130 30.11.2013 не діюча

1510 24209704 ВД 001826 09.11.1998 09.11.1998 09.11.2008 Київська область не діюча

1511 30184815 001875 02.12.1998 19981202 02.12.2008 не діюча

1512 13574814 001879 07.12.1998 19981207 27.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ДП "Управління по 
експлуатації 

адміністративного будинку 
ДПА у Львівській області"

79003, м. Львів, вул. 
Стрийська, 35

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"ВІЛКОМ"

310039, м. Харків, вул. 
Володарського, 111

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

м.Сімферополь, 
вул.Героїв 

Сталінграду,17, к. 102

р-н, обмеж. вул. Куйбишева, 1Кінної 
Армії, Марш. Жукова, Заліська, 

Севастопольська, Данилова, 
Бакалавська, Г. Сталінграду, 60 років 

Жовтня, Гавена, Козлова, Титова, 
Київська, Лермонтова, М. Донського, М. 
Залки, Гурзуфська, ...м.Сімферополя АР 

Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

м.Сімферополь, 
вул.Героїв 

Сталінграду,17, к. 102

м. Ялта та м.Сімферополь та 
Сімферопольський район АР Крим

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

м. Київ, вул. 
Островського, 11, к.53

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

м. Київ, вул. 
Островського, 11, к.53

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу " 

Телерадіокомпанія 
"Бориспіль"

Київська обл., м. 
Бориспіль, Київський 

шлях, 33

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробниче 
підприємство "ВАРТА" 

(товариство з обмеженою 
відповідальністю)

м.Київ, Арсенальна пл., 
1-Б

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Горизонт-Люкс"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Батумська, 52, кв. 

36
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніол"

03115, м. Київ, вул. 
Вернадського, 36

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія УТЛ"

03055, м.Київ, вул. 
В.Василевської, 7, к.603

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"Дейта-Експрес"

83000, м. Донецьк, вул. 
Кірова, 45

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія "РКТ-2" 
у формі приватного 

підприємства

Сумська обл., м.Ромни, 
3-й пров. Червоної, 49

р-н обмежений вулицями: Червона, 
Декабристів, Полтавська, Українська, 

Сумська (до № 25 по вул. Семирічки) м. 
Ромни Сумської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"ІНТЕРЗВ`ЯЗОК. В. Т."

61002, м. Харків, вул. 
Чернишевського, 44

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТРК 
"Сателіт" Ко. ЛТД"

85302, Донецька 
область, м. 

Красноармійськ, вул. 
Таманова, 37, кв. 53

м.Красноармійськ та м.Димитров 
Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські інформаційні 
системи (УІС)"

м.Київ, Київська область, м.Харків та 
область, м.Дніпропетровськ та 

область,м.Донецьк та область,м.Одеса 
та область, м. Луганськ та область, м. 

Запоріжжя та область, АР Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

виробнича фірма 
"Банкомзв`язок"

м. Київ, вул. Лебедева-
Кумача, 14/16 ( 3-й 

поверх)

м. Львів та Львівська область, м. 
Дніпропетровськ та Дніпропетровська 

область, м. Харків та Харківська 
область, м. Донецьк та Донецька 

область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Виробничо-
впроваджувальна фірма 

"Квант" товариство з 
обмеженою 

відповідальністю

73000, Київська обл., м. 
Вишгород, вул. 
Шолуденка (з-д 

"КАРАТ")

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

м. Київ, вул. Саперно-
Слобідська, 25

м.Київ та область, м. Вінниця та  
область, м. Луганськ та область, м. 

Донецьк та область, м. Дніпропетровськ 
та область, м.Запоріжжя та область, м. 

Одеса та область, м. Полтава та область, 
м. Суми та область, м. Хмельницький та 

область, АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Мальта" у формі 

приватного науково-
виробничого підприємства

Житомирська область, 
м. Новоград-

Волинський, вул. 
Набережна, 25

м.Новоград-Волинський Житомирської 
області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 70 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1513 21730926 001880 14.12.1998 19981214 14.12.2003 м. Вінниця та Вінницька область Кабельне телемовлення не діюча

1514 25202337 001883 14.12.1998 19981214 14.12.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1515 19367453 001884 15.12.1998 19981215 15.12.2008 м.Київ не діюча

1516 21462118 001885 15.12.1998 19981215 15.12.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1517 30206141 001886 15.12.1998 19981215 15.12.2003 Ворошиловський район м. Донецька Кабельне телемовлення не діюча

1518 21526580 001887 15.12.1998 19981215 15.12.2008 Київська область не діюча

1519 30029830 001888 16.12.1998 19981216 16.12.2008 м. Одеса та Одеська не діюча

1520 25329652 001889 17.12.1998 19981217 17.12.2008 м.Жданівка Донецької області не діюча

1521 20019579 001892 17.12.1998 19981217 17.12.2008 м.Київ не діюча

1522 25013661 001893 17.12.1998 19981217 17.12.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1523 25125903 001895 18.12.1998 19981218 28.11.2003 м. Сімферополь АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

1524 25340435 001898 22.12.1998 19981222 22.12.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1525 05402335 001900 24.12.1998 19981224 24.12.2008 м.Запоріжжя не діюча

1526 21560766 001904 31.12.1998 19981231 31.12.2010 Україна не діюча

1527 21560766 001910 31.12.1998 19981231 31.12.2003 Україна не діюча

1528 21560766 001912 31.12.1998 19981231 31.12.2005 Україна не діюча

1529 19028202 001914 31.12.1998 19981231 31.12.2007 м.Київ та Київська область не діюча

1530 19028202 001915 31.12.1998 19981231 31.12.2013 не діюча

1531 19028202 001916 31.12.1998 19981231 31.12.2007 не діюча

1532 30061099 ВД 001874 02.12.1998 02.12.1998 02.12.2008 не діюча

1533 24793867 ВД 001902 29.12.1998 29.12.1998 29.12.2008 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Підприємство "Кабельне 
телебачення"

м. Вінниця, пр. 
Космонавтів, 23

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлас 

Телеком"

м. Київ, вул. Кіквідзе, 
18, кв. 54

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
швейцарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

"КАНКОМ"

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "С_В_Р" 

ЛТД

252006, м. Київ, вул. 
Предславинська, 51, кв. 
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Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "МИР"

340015, м. Донецьк, б-р 
Шкільний, б. 10, кв. 7

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Гейт сек`юреті сервіс ЛТД"

253094, м. Київ, вул. 
Сергієнко, 16

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-ЦТС"

м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Підприємство Жданівська 
міська телефонна мережа 

"Телеком"

86391, Донецька обл., 
м. Жданівка, вул. 

Кавченко, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

СП у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "Совам 
Телепорт Київське 

відділення"

м. Київ, вул. Кутузова, 
18/7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Феномен"

50050, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Рязанова, 11

мікрорайони Східний-2,3 м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Сімферопольське дочірнє 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"Побутрадіотехніка" ВАТ 
"Кримпобутрадіотехніка"

АР Крим, м. 
Сімферополь,вул. 
Київська, 125-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технопорт"

340003, м. Донецьк, пр-
т Ілліча, 93

житловий масив, обмеж. вул. 
Університетська, пр. Панфілова, пр. 

Маяковського Ворошиловського району 
м. Донецька

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Електротехнологія", 
05402335, м. Запоріжжя

69065, м. Запоріжжя, 
вул. Електрозаводська, 

б. 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське  державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Укртелеком" (УДПЕЗ 
"Укртелеком")

м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське  державне 
підприємство 
електрозв`язку 

"Укртелеком" (УДПЕЗ 
"Укртелеком")

м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Будівництво і технічне обслуговування мереж теле- та 
радіомовлення

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське  держ. 
підприємство 
електрозв`язку 

"Укртелеком" (УДПЕЗ 
"Укртелеком")

м.Київ,бульвар 
Т.Шевченка,18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

03058, м.Київ, 
вул.Лебедева-Кумача, 

14/16 (3-й поверх)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

03058, м.Київ, 
вул.Лебедева-Кумача, 

14/16 (3-й поверх)

м.Київ, м.Одеса та Одеська область, 
м.Донецьк та Донецька область, 
м.Харків та Харківська область, 

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Львів та Львівська область)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

03058,м.Київ,вул.Лебед
ева-Кумача, 14/16 (3-й 

поверх)

м.Київ та Київська область, м.Одеса та 
Одеська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство з 
надання послуг зв`язку 

"Галол-Зв`язок"

82100, Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. 

Тураша, 15

м. Дрогобич та Дрогобицький р-н 
Львівської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "КАМІ-НІКА"

54056, м. Миколаїв, пр-
т Миру, 54а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 71 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1534 24991426 001917 04.01.1999 19990104 04.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1535 30204715 001918 04.01.1999 19990104 04.01.2009 Львівська область не діюча

1536 24613003 001920 05.01.1999 19990105 05.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1537 24995967 001921 05.01.1999 19990105 05.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1538 20260482 001922 06.01.1999 19990106 06.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1539 30006745 001925 14.01.1999 19990114 14.01.2009 м. Луцьк та Волинська область не діюча

1540 25282672 001926 14.01.1999 19990114 14.01.2004 Україна Система Аудіотекс не діюча

1541 25527406 001927 18.01.1999 19990118 18.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1542 21473636 001928 18.01.1999 19990118 18.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1543 00130872 001929 18.01.1999 19990118 18.01.2009 не діюча

1544 25401674 001933 20.01.1999 19990120 20.01.2004 Україна не діюча

1545 25401674 001934 20.01.1999 19990120 20.01.2004 Україна Пересилання грошових переказів не діюча

1546 30006079 001937 20.01.1999 19990120 20.01.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1547 30133189 001939 21.01.1999 19990121 21.01.2009 м. Рівне та Рівненська область не діюча

1548 24657644 001940 21.01.1999 19990121 21.01.2004 м. Димитров Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1549 13825736 001942 21.01.1999 19990121 21.01.2004 м. Львів Кабельне телемовлення не діюча

1550 24990800 001946 21.01.1999 19990121 21.01.2004 м. Павлоград Дніпропетровської області Ефірне радіомовлення не діюча

1551 23157968 001947 21.01.1999 19990121 21.01.2004 Україна не діюча

1552 14091704 001952 25.01.1999 19990125 25.01.2004 м. Харків Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1553 19028202 001954 28.01.1999 19990128 28.01.2014 не діюча

1554 19028202 001959 28.01.1999 19990128 28.01.2009 не діюча

1555 19028202 001960 28.01.1999 19990128 28.01.2009 не діюча

1556 01073828 ВД 001944 21.01.1999 21.01.1999 21.01.2009 не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рікона"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. 

Лермонтова, 1

згідно дозволу в м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кварц"

Львівська обл., м. 
Червоноград, вул. 

Грушевського, 5/24

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПІЛОТ"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, пр-т 
Карла Маркса, 66

Центрально-міський район м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕ-КОМ"

Дніпропетровська 
область, м.Кривий Ріг, 

вул. Косіора, 51а/34

вул. Косіора, Брозовського, Димитрова, 
Телевізійна, Миру (до 

м.Дзержинського), Гагаріна, пр. 
Металургів, Дзержинський та 

Саксаганський р-ни м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Континент-Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. К. 

Маркса, 68

49 та 50 мікрорайони селища "Новий" 
міста Павлоград Дніпропетровськаої 

області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Свемон-

Тел"

263000, м. Луцьк, вул. 
Зв`язківців, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

м.Київ,вул.Воровського
,53

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
"Дніпрокосмос"

м.Дніпропетровськ, 
вул. Панікахи, 2

Бабушкінський та Красногвардійський 
райони міста Дніпропетровська

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА"

м. Київ, пр-т 
Маяковського, 3а, кв. 

127

Північна частина міста Вишневе Києво-
Святошинского району м. Києва

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпроенерго"

м.Запоріжжя, 
вул.Плотинна, 2

м.Запоріжжя та Запорізька область, 
м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 

область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пост-

Інтернейшнл"

м. Київ, пр-т Перемоги, 
44

Пересилання листів вагою до 20 грам, поштових 
карток

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пост-

Інтернейшнл"

м. Київ, пр-т Перемоги, 
44

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сана-

плюс"

м.Одеса, вул.Єфімова, 
38

Приморський та Малиновський райони 
м.Одеси

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю-фірма 

"Інфоком"

м. Рівне, вул. 
Грушевського, 41

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіосервіс"

 Донецька обл., м. 
Димитров, м-н 

Молодіжний, 39/31

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство - фірма 

"Центуріон"

м. Львів, вул. Морозна, 
14

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інді-

радіо"

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. 
Промислова, 9/2

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

253217,м.Київ,вул.Закр
евського,15

Пересилання листів вагою до 20 грам, поштових 
карток

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале науково-
виробниче підприємство 

"ДІАЛОГ" (ПМНВП 
"Діалог")

м. Харків, вул. 
Олімпійська, 13, к. 45

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

м.Київ,вул.Лебедева-
Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Україна ( крім м. Київ , м. Одеса та 
Одеська область, м. Донецьк та область, 

м. Харків та область, м. 
Дніпропетровськ та область, м. Львів та 

область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського телефонного зв`язку загального 

користування та надання послуг у цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

м.Київ,вул.Лебедева-
Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Україна ( крім Київ, Київська область, 
м. Одеса та Одеська область)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

м.Київ,вул.Лебедева-
Кумача,14/16 (3-й 

поверх)

Україна (крім м. Києва та Київської 
області)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
Придніпровська залізниця

320602, м. 
Дніпропетровськ, пр. К. 

Маркса, 108

м. Запоріжжя та Запорізька область, м. 
Дніпропетровськ та Дніпропетровська 

область,м. Херсон та Херсонська 
область, АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 72 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1557 23157968 ВД 001948 20.01.1999 19990120 20.01.2004 Україна Пересилання грошових переказів не діюча

1558 21202222 ВД 001951 22.01.1999 22.01.1999 22.01.2009 м.Харків та Харківська область не діюча

1559 20957697 ВД 002222 13.01.1999 19991013 13.10.2009 Овідіопольський район Одеської області не діюча

1560 19147198 001473 27.02.1999 19980227 27.02.2004 не діюча

1561 25286345 001961 03.02.1999 19990203 03.02.2008 Київська область не діюча

1562 Південна залізниця 01072609 001963 04.02.1999 19990204 04.02.2009 не діюча

1563 00131564 001965 05.02.1999 19990205 05.02.2009 м. Івано-Франківськ не діюча

1564 05478502 001969 09.02.1999 19990209 09.02.2004 Херсонська область Кабельне телемовлення не діюча

1565 00131386 001971 10.02.1999 19990210 10.02.2009 м. Чернігів не діюча

1566 00204048 001973 11.02.1999 19990211 11.02.2009 м. Чернігів не діюча

1567 22917762 001979 18.02.1999 19990218 18.02.2009 м. Київ не діюча

1568 20266987 001985 23.02.1999 19990223 23.02.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1569 2426706155 001986 25.02.1999 19990225 25.02.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1570 25240544 001987 26.02.1999 19990226 26.02.2004 Стрийський район Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1571 00152282 ВД 001968 09.02.1999 09.02.1999 09.02.2009 м. Одеса не діюча

1572 30038618 ВД 001978 11.02.1999 11.02.1999 11.02.2009 м. Харків та Харківська область не діюча

1573 30150796 ВД 001981 18.02.1999 18.02.1999 18.02.2009 м. Южне Одеської області не діюча

1574 13648234 ВД 001983 18.02.1999 18.02.1999 18.02.2009 м. Івано-Франківськ не діюча

1575 21008394 001992 04.03.1999 19990304 04.03.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1576 21687610 001993 05.03.1999 19990305 05.03.2004 м.Київ не діюча

1577 30074600 001994 05.03.1999 19990305 05.03.2004 м. Димитров Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1578 21781817 001998 11.03.1999 19990311 11.03.2004 м.Красний Луч Луганської області Ефірно-кабельне телемовлення не діюча

1579 24381357 002005 15.03.1999 19990315 15.03.2009 не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

253217, м. Київ, вул. 
Закревського, 15

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Асмарал"

310003, м. Харків, пров. 
Лопатинський, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРОСС"

м. Одеса, вул. Південна, 
26

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
телефонна компанія 

"Альтек"

320095, м. 
Дніпропетровськ, 
вул.Фурманова,15

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІАЛ 

ТЕЛ"

м.Київ,вул.Туровська,1
3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

м. Харків, вул. 
Червоноармійська, 7

м. Харків та Харківська область, м. 
Полтава та Полтавська область, м. Суми 

та Сумська область, м. Чернігів та 
Чернігівська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-

Франківськ

м. Івано-Франківськ, 
вул. Ідустріальна, 34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

Телерадіокомпанія 
"Вікторія"

м.Херсон,вул.Чорномор
ська,22а

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Комунальне 
енергогенеруюче 

підприємство "Чернігівська 
теплоелектроцентраль"

м. Чернігів, вул. 
Ушинського, 23

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернігівське 

підприємство "Хімволокно"

м. Чернігів, вул. Щорса, 
78

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лаки 

Нет"

м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 55

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Людміла"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, м-н 

Сонячний, 22а

Саксаганський та Жовтневий райони, 
мікрорайони Сонячний, Індустріальний, 

5-й Гірницький міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Свечинський 

Андрій Геннадійович

Донецька обл., м. 
Красноармійськ, м-н 

"Сонячний", 23а, кв. 1

мікрорайони "Південний" та 
"Шахтарський" міста Красноармійська 

Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Зодіак"

Львівська обл., 
Стрийський район, м. 

Моршин, вул. І. 
Франка, 34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ЛУКОЙЛ - 

Одеський нафтопереробний 
завод"

270041, м. Одеса, вул. 
Шкодова гора, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима-

Сервіс Зв`язок"

310145, м. Харків, пр-т 
Леніна, 21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Підприємство комунальної 
власності "Южтелеком", 

ПКВ "Южтелеком"

272169, Одеська 
область, м. Южне, пр-т 

Григор`ївського 
десанту, 26-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Івано-Франківський 
державний обласний 

наркологічний диспансер

284010, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Млинарська, 21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "РИТМ"

Одеська область, м. 
Ізмаїл, пр-т Леніна, 48, 

к.1

Північно-західна частина жилмасиву 
міста Ізмаїлу Одеської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бізнес 

Преса"

м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 71-В

Пересилання листів вагою до 20 грам, поштових 
карток

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
Телевізійна радіокомпанія 

"Квадрат"

Донецька область, м. 
Димитров, м-н 

Східний, 8, кв. 16
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіомовна компанія 
"Луч"

Луганська обл., м. 
Красний Луч, вул. 

Студентська, буд. АТС

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"УКРКОСМОС"

м. Київ, вул. 
Димитрова, 5

с. Жовтень Ширяївського р-ну Одеської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 73 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1580 25089403 002007 15.03.1999 19990315 15.03.2004 м. Луцьк та Волинська область Транкінговий зв`язок не діюча

1581 21560045 м.Київ,вул.Хрещатик,22 002008 15.03.1999 19990315 15.03.2004 Україна Пересилання грошових переказів не діюча

1582 21560045 м.Київ,вул.Хрещатик,22 002009 15.03.1999 19990315 15.03.2003 Україна не діюча

1583 05482179 002011 16.03.1999 19990316 16.03.2004 м. Чернівці та Чернівецька область Система Аудіотекс не діюча

1584 30265060 м. Київ, пр-т Науки,61 002014 23.03.1999 19990323 23.03.2009 м. Київ не діюча

1585 13419545 002015 23.03.1999 19990323 23.03.2009 Дніпропетровська область не діюча

1586 22796011 002018 24.03.1999 19990324 24.03.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1587 30097628 002019 24.03.1999 19990324 24.03.2009 Донецька область не діюча

1588 05800159 002020 24.03.1999 19990324 24.03.2009 м. Рубіжне Луганської області не діюча

1589 25019457 002025 26.03.1999 19990326 26.03.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1590 24000766 002026 31.03.1999 19990331 31.03.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1591 30225625 ВД 001991 03.03.1999 03.03.1999 03.03.2009 м. Севастополь не діюча

1592 Корпорація "ТАСКО" 22866094 ВД 002016 24.03.1999 24.03.1999 24.03.2009 Київська область не діюча

1593 00179677 002030 08.04.1999 19990408 08.04.2009 м. Макіївка Донецької області не діюча

1594 25599570 002031 08.04.1999 19990408 08.04.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1595 05407737 002034 13.04.1999 19990413 13.04.2009 м. Біла Церква Київської області не діюча

1596 30371694 м.Київ, вул.Кіквідзе, 26 002041 21.04.1999 19990421 21.04.2004 м.Київ та Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

1597 25103238 002042 22.04.1999 19990422 22.04.2004 м. Донецьк та Донецька область Кабельне телемовлення не діюча

1598 Телекомпанія "Радіус" 23900203 002043 26.04.1999 19990426 26.04.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1599 24350348 002045 30.04.1999 19990430 30.04.2004 м. Черкаси та Черкаська область Транкінговий зв`язок не діюча

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

підприємство "Транксервіс"

м. Луцьк, вул. 
Ветеранів, буд. 7, кв. 69

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українське державне 
підприємство поштового 

зв`язку "Укрпошта"

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українське державне 
підприємство поштового 

зв`язку "Укрпошта"

Пересилання листів вагою до 20 грам, поштових 
карток

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Чернівецький державний 
центр науково-технічної і 
економічної інформації

м. Чернівці, вул. 
Університетська, 23

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "О.В.К. 

ТЕЛЕКОМ"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче об`єднання 
Сігма-Т"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Полетаєва,2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Виробничо-технічна фірма 

"Кабельно-ефірні 
телевізійні системи" 

відкритого акціонерного 
товариства 

"Черкасирадіопобуттехніка
"

м. Черкаси, бул. 
Шевченка, 411

Придніпровський район ( за винятком 
мікрорайону "Митниця"), мікрорайон 
залізничного вокзалу, у кварталі вул. 

Красківського-Кооперативна-Громова 
Соснівського району міста Черкаси

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство Телефонна 

компанія "Фарлеп-
Телеком" Дружківський 

вузол зв`язку

Донецька обл., м. 
Дружківка, вул. 
Енгельса, 110-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краситель"

Луганська обл., м. 
Рубіжне, пл. Хіміків, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"СкайЛінк"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. 
Мухіної,15, к. 105

Житловий масив "Дружба", вул. 
Мухіної, вул. Промислова, вул. 

Кокчетавська,с. Залізничне, в.м. № 33 
Довгинцевського району міста Кривий 

Ріг Дніпропетровської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телекомпанія "Рекорд" у 
формі дочірнього 

підприємства державного 
підприємства Футбольного 

клубу "Нафтовик"

Сумська область, м. 
Охтирка, пров. Дачний, 

9

пров. Дачний, Лісний, Кірова, 
Таборний, вул. Київська, 

Червоноармійська, Полтавська, 
Петровського міста Охтирка Сумської 

області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне підприємство 
"Телесистеми"

м. Севастополь, вул. В. 
Морська,43

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

252057, м. Київ, пр. 
Перемоги, 49/2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку" 
дочірнє підприємство 

державної холдингової 
компанії "Макіїввугілля"

Донецька обл., 
м.Макіївка, вул. 

Панченко, буд. 23

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ГОРИЗОНТ"

м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 238, 

кв.106

Куйбишевський та Кіровський райони 
м. Донецька

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Білоцерківська 

теплоелектроцентраль"

Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. П. 
Запорожця, 361

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Старс 

Телеком ЛТД"

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Донбастелесупутник"

м. Донецьк, вул. 
Тарханова, 1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Кіровоградська обл., 
Гайворонський р-н, 

смт.Завалля, 
вул.Комсомольська, 38, 

кв.23

смт. Завалля  Гайворонського району 
Кіровоградської областї

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вікторія-

Плюс"

м. Черкаси, вул. 
Хрещатик, 195, к. 711



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 74 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1600 21871182 ВД 002028 01.04.1999 01.04.1999 01.04.2009 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

1601 21841896 ВД 002032 09.04.1999 09.04.1999 09.04.2009 м. Луганськ та Луганська область не діюча

1602 1854809451 002047 05.05.1999 19990505 05.05.2009 м.Київ, м.Суми та Сумська область не діюча

1603 20692626 002048 13.05.1999 19990513 13.05.2009 м.Севастополь не діюча

1604 14273173 002051 27.05.1999 19990527 27.05.2004 м. Чернівці та Чернівецька область Транкінговий зв`язок не діюча

1605 05782912 ВД 002049 24.05.1999 24.05.1999 24.05.2009 м. Івано-Франківськ не діюча

1606 23102482 002059 25.06.1999 19990625 25.06.2009 м. Вінниця та Вінницька область не діюча

1607 30109015 002060 25.06.1999 19990625 25.06.2009 м. Одеса та Одеська область не діюча

1608 30109015 002061 25.06.1999 19990625 25.06.2014 м. Одеса та Одеська область не діюча

1609 30331941 002062 26.06.1999 19990626 26.06.2009 Донецька та Луганська область не діюча

1610 30275194 002063 30.06.1999 19990630 30.06.2009 м. Львів та Львівська область не діюча

1611 22929400 002066 30.06.1999 19990630 30.06.2009 м.Київ не діюча

1612 30128671 ВД 002057 25.06.1999 19990625 25.06.1999 м.Одеса та Одеська область не діюча

1613 23079576 ВД 002065 30.06.1999 30.06.1999 30.06.2009 м. Павлоград Дніпрпетровської області не діюча

1614 25337717 002068 01.07.1999 19990701 01.07.2009 м. Донецьк не діюча

1615 30260565 002074 05.07.1999 19990705 05.07.2009 не діюча

1616 14308339 002077 07.07.1999 19990707 07.07.2009 м. Миколаїв не діюча

1617 01124922 м.Одеса, вул.М.Гефта, 3 002086 09.07.1999 19990709 09.07.2009 м.Одеса не діюча

1618 25118760 002092 12.07.1999 19990712 25.12.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1619 25327920 002094 12.07.1999 19990712 10.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Українсько-кіпрсько-
американське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"ОПТИМА-СЕРВІС 

ЗВ`ЯЗОК"

49030, 
м.Дніпропетровськ, 

вул. Ширшова, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Луганськобленерго"

91055, м. Луганськ, вул. 
Сороки, 16а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильович

м.Київ, 
вул.Закревського, 13-А, 

кв.49

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Севтелеком"

м.Севастополь, пр-т 
Генерала Острякова, 

248-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профі 

Радіо Сервіс-Лтд"

м. Чернівці, вул. 
Головна, 249, кв. 409

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Івано-

Франківський завод 
"Промприлад"

76000, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Ак.Сахарова, 23

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"РАДІО"

м. Вінниця, вул. 
Збишка, 7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

м. Київ, вул. 
Урицького, 45

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

м. Київ, вул. 
Урицького, 45

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Донбас-

Телеком"

Донецька обл., м. 
Макіївка, площа 

Радянська, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФАРЛЕП-ЛЬВІВ-
ТЕЛЕКОМ"

м. Львів, вул. Садова, 
2А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

європейські послуги 
зв`язку"

м.Київ, пр-т 
Визволителів, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОПТИМА-СЕРВІС 
ЗВ`ЯЗОК"

м.Одеса, вул. 
Педагогічна, 11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Павлограджилстрой"

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 103

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв`язокбудсервіс"

м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 31

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Доч.підпр. "Технічний 
центр "ВЕФ-Сервіс" 

спільного українсько-
латвійського підприємства  
"ВЕФ-Сервіс" Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Телевізійна, 3

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
виробниче об`єднання 

"ЗОРЯ"

м. Миколаїв, пр-т 
Жовтневий, буд. 42-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Одеський судноремонтний 

завод "Україна"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-
Телеком-Холдинг"

м.Донецьк, 
вул.Ф.Зайцева, 46-А, 

кв.2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Фарлеп-Телеком" 

Донецький вузол зв`язку"

м.Донецьк, вул. Ф. 
Зайцева, 46а

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 75 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1620 25430256 002096 13.07.1999 19990713 13.07.2009 Одеська область не діюча

1621 14310135 002098 13.07.1999 19990713 13.07.2009 м.Київ не діюча

1622 04805918 002100 20.07.1999 19990720 20.07.2009 м.Харків та Харківська область не діюча

1623 24497258 002102 20.07.1999 19990720 20.07.2009 АР Крим не діюча

1624 30075866 002103 20.07.1999 19990720 20.07.2009 не діюча

1625 24544710 002104 20.07.1999 19990720 20.07.2009 м.Одеса та Одеська область не діюча

1626 30275147 002105 21.07.1999 19990721 21.07.2009 м. Львів не діюча

1627 23151188 002107 23.07.1999 19990723 23.07.2009 Україна не діюча

1628 25589169 002108 28.07.1999 19990728 28.07.2009 м. Київ не діюча

1629 14347776 002110 30.07.1999 19990730 01.12.2007 Україна не діюча

1630 Корпорація "Імперія" 20684905 ВД 002069 01.07.1999 01.07.1999 01.07.2009 не діюча

1631 00217426 ВД 002076 05.07.1999 05.07.1999 05.07.2009 м.Бердичів Житомирської області не діюча

1632 13671322 ВД 002078 07.07.1999 07.07.1999 07.07.2009 м.Київ не діюча

1633 00135390 ВД 002082 09.07.1999 09.07.1999 09.07.2009 не діюча

1634 01125548 ВД 002087 12.07.1999 12.07.1999 12.07.2009 м. Севастополь не діюча

1635 30291735 ВД 002091 12.07.1999 12.07.1999 12.07.2009 м. Харків та Харківська область не діюча

1636 01070244 ВД 002095 13.07.1999 13.07.1999 13.07.2009 Житомирська область не діюча

1637 20636361 ВД 002106 23.07.1999 23.07.1999 23.07.2009 м. Кіровоград не діюча

1638 Корпорація "Імперія" 20684905 002112 04.08.1999 19990804 04.08.2004 м.Севастополь та АР Крим Система Аудіотекс не діюча

1639 13357784 002113 04.08.1999 19990804 04.08.2004 Волинська область Система Аудіотекс не діюча

1640 30014426 002121 08.08.1999 19990808 08.08.2004 м. Овруч Житомирської області Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Одеський зв`язок"

м. Одеса, вул. Радісна, 
2/4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Центральне 
конструкторське бюро 

"Шхуна"

м. Київ, вул. 
Комінтерну, 30

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство - 
Харківський метрополітен

м.Харків, вул.Енгельса, 
29

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Східно-Кримська 

енергетична компанія" 
ДАЕК "Крименерго" 
Міненерго України

АР Крим, Ленінський 
район, м.Щолкіно, 

будбаза

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНС 

телеком"

м.Донецьк, 
вул.Поліграфічна, 18

м.Донецьк, м.Харків, 
м.Дніпропетровськ, м.Луганськ, м. 

Севастополь

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Іллічівський морський 
рибний порт"

Одеська обл., 
м.Іллічівськ-5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ЗАГАЛЬНІ МЕРЕЖІ" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет-

Україна"

м.Львів, пр-т Червоної 
Калини, 117/39

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

радіосистеми"

м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРНЕТ"

м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
голландсько-німецьке 

закрите акціонерне 
товариство "Утел"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

38

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

95053, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Руська, 38-А

АР Крим, м.Севастополь, 
м.Дніпропетровськ

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Бердичівський 

завод "Прогрес"

13306, Житомирська 
область, м.Бердичів, 
вул.К.Лібкнехта, 79

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОРС"

01030, м. Київ, вул. 
Коцюбинського, 4-б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укрнафта"

04655, м. Київ, 
Нестерівський пров., 3-

5

м. Київ, Чернігівська, Сумська, 
Полтавська, Львівська, Івано-

Франківська, Чернівецька області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Державне підприємство 
Севастопольський 

морський торговельний 
порт

99011, м. Севастополь, 
площа Нахімова, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Мега Телеком" Східно-

українського енергетичного 
банку "Мегабанк"

61002, м. Харків, вул. 
Артема, 30

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Коростенській відділок 
Південно-Західної 

залізниці

11500, Житомирська 
область, м.Коростень, 
вул. Табукашвілі, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 
"ІНКОПМАРК-Х ЛТД"

25006, м. Кіровоград, 
вул. К. Маркса, 23/13

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Руська, 38-А

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Спільне українсько-
нідерландське 

підприємство "ФОТАКОМ" 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Луцьк, 
вул.Карбишева, 2/А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
телерадіокомпанія "МРІЯ"

Житомирська область, 
м. Овруч, вул. 
Горького, 23



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 76 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1641 30250426 002122 08.08.1999 19990808 08.08.2004 м. Краматорськ Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1642 24755982 002126 11.08.1999 19990811 11.08.2009 м. Херсон та Херсонська область не діюча

1643 14313518 002128 12.08.1999 19990812 12.08.2009 не діюча

1644 02070855 002129 12.08.1999 19990812 12.08.2009 не діюча

1645 30134182 002130 16.08.1999 19990816 16.08.2009 м. Суми та Сумська область не діюча

1646 30324639 002131 17.08.1999 19990817 17.08.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1647 21653930 002132 17.08.1999 19990817 17.08.2009 не діюча

1648 01130549 002133 19.08.1999 19990819 19.08.2009 не діюча

1649 22306946 002136 20.08.1999 19990820 20.08.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1650 13345692 002137 21.08.1999 19990821 21.08.2009 м.Луцьк та Волинська область не діюча

1651 04688648 002140 27.08.1999 19990827 27.08.2009 Обухівський р-н Київської області не діюча

1652 20272752 002145 30.08.1999 19990830 30.08.2009 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

1653 1804117217 002146 30.08.1999 19990830 30.08.2004 Жовтневий район м. Одеси Кабельне телемовлення не діюча

1654 14065003 002150 31.08.1999 19990831 30.08.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1655 2640308256 002151 31.08.1999 19990831 31.08.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1656 21570183 ВД 002118 04.08.1999 04.08.1999 04.08.2009 м. Київ не діюча

1657 22139402 ВД 002125 08.08.1999 08.08.1999 08.08.2009 Запорізька область Транкінговий зв`язок не діюча

1658 19367453 000321 15.09.1999 19970915 15.09.2004 м.Київ не діюча

1659 30310652 002153 02.09.1999 19990902 02.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1660 30134182 002155 03.09.1999 19990903 16.08.2009 м.Суми та Сумська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телеорганізація "ТРК 
"Краматорськ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

Донецька обл., 
м.Краматорськ, 

вул.Дворцова, 57

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ІНТЕРКОМ"

м. Херсон, вул. 
Ломоносова, 110

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "РОДОН"

м. Івано-Франківськ, 
вул. Вовчинецька, 225

м. Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Івано-Франківський 
державний технічний 

університет нафти і газу

м.Івано-Франківськ, 
вул.Карпатська, 15

Тисменицький р-н Івано-Франківської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕКОМНАФТОПРОД

УКТ" відкритого 
акціонерного товариства 
"СУМПРОМПРОДУКТ"

м. Суми, вул. 
Шевченка, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "МАК 
ТБ"

Херсонська обл., 
м.Скадовськ, 

вул.Куйбишева, 90

вул. І.Франка-Леніна (парна сторона) та 
Пасічника-Набережна м. Скадовська 

Херсонської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
кіпрське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"ОПТІМА ТЕЛЕКОМ"

 м.Київ, вул. Ярославів 
Вал, 19

м.Запоріжжя та область, м. 
Дніпропетровськ та область, м.Донецьк 
та область, м.Львів та область, м.Одеса 

та  область, м.Харків та  область, 
м.Херсон та область, м.Севастополь, АР 

Крим, Київська область, м.Івано-
Франківськ та Івано-Франківська обл.

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Авіаційна 
компанія "Дніпроавіа", 

01130549, м. 
Дніпропетровськ

м.Дніпропетровськ, 
аеропорт цивільної 

авіації

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Алуштинське дочірнє 
підриємство 

телерадіокомпанія 
"ПОБУТРАДІОТЕХНІКА" 
відкритого акціонерного 

товариства 
"Кримпобутрадіотехніка"

АР Крим, м. Алушта, 
вул. Жовтнева, 34

вул. Жовтнева, Ялтинська, Виноградна, 
60 років створення СРСР, 

Артилерійська, Червонофлотська, 
Шкільна, Ювілейна м. Алушти АР Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

м.Луцьк, пр-т 
Соборності, 28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Трипільський 

біохімічний завод"

Київська обл., 
м.Обухів, вул.Київська, 

127

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство "РІК"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Ухтомського, 28/57

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Фісак 

Вячеслав Михайлович

 м. Одеса, Військовий 
узвіз, 8, кв.10

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне науково-
виробниче підприємство 

"ЕЛІТОН"

м. Харків, вул. 
Гв.Широнінців, 63-А, 

кв.35

житловий масив ТЕЦ-5 смт. 
Солоницівка Дергачівського району 

Харківського області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Бєляков 

Володимир Валерійович

АР Крим, м.Джанкой, 
вул.Крупської, 149/23

вулиці Радянська, Крупської, Шмідта, 
Садова, Проїзжа, Оборонна, Леніна м. 

Джанкой АР Крим

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АВІАТЕХСЕРВІС"

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський пр-т, 

94-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Приватне мале 
підприємство "Діапазон"

332200, Запорізька 
область, м. Василівка, 

вул. Невського, 35

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-американсько-
швейцарське Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком"

252001,м.Київ,вул.Хре
щатик,19

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
передачі даних і документального зв`язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Львівська обл., 
м.Стрий, вул.Коссака, 9

вулиці Січових Стрільців, Коссака, 
Львівська, 50-річчя УПА, Ленкавського, 

Сковороди, Лесіва, Галицька, 
Федьковича, Добрівлянська м. Стрий 

Львівської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМНАФТОПРОД
УКТ"

м.Суми, вул.Шевченка, 
5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 77 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1661 25074146 002157 03.09.1999 19990903 03.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1662 23107433 002162 03.09.1999 19990903 07.10.2006 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

1663 25038469 002163 06.09.1999 19990906 10.03.2007 м. Одеса та Одеська область не діюча

1664 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 002167 06.09.1999 19990906 23.09.2012 не діюча

1665 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 002177 06.09.1999 19990906 12.09.2007 Україна не діюча

1666 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 002178 06.09.1999 19990906 12.09.2007 Україна не діюча

1667 20833558 002182 08.09.1999 19990908 08.09.2009 м. Львів та Львівська область не діюча

1668 24172651 002183 09.09.1999 19990909 09.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1669 01130555 м.Донецьк, аеропорт 002184 09.09.1999 19990909 14.01.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1670 22525559 002185 10.09.1999 19990910 10.09.2004 Київський район м. Полтава Кабельне телемовлення не діюча

1671 13610929 002192 15.09.1999 19990915 15.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1672 00130872 002196 15.09.1999 19990915 15.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1673 25536761 002197 15.09.1999 19990915 15.09.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1674 13498154 002198 16.09.1999 19990916 16.09.2009 Донецька область не діюча

1675 25643377 002200 23.09.1999 19990923 11.08.2008 м. Київ не діюча

1676 Приватна фірма "ДАН" 22555781 002201 29.09.1999 19990929 29.09.2009 м.Рівне та Рівненська область не діюча

1677 30214498 002202 29.09.1999 19990929 29.09.2009 м. Київ не діюча

1678 Одеська залізниця 01071315 002203 30.09.1999 19990930 30.09.2009 не діюча

1679 30176526 002204 30.09.1999 19990930 30.09.2009 м. Київ не діюча

1680 20795852 ВД 002156 03.09.1999 03.09.1999 03.09.2009 Львівська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "Чернівецьке 
кабельне телебачення"

м.Чернівці, 
вул.Червоноармійська, 

1-Б

мікрорайони вулиць Руської, 
Хотинської, Південно-Кільцевої, 

Ентузіастів, Червоноармійської міста 
Чернівці

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективна телефонна 
компанія "ВЕКО" 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

м.Вінниця, вул.Карла 
Маркса, 24

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
"Цифрові комунікаційні 
системи" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

Одеська область, 
Овідіопольський р-н, с. 

Чорноморка, пр-т 
Свободи, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

м.Київ, м.Запоріжжя та область, 
м.Дніпропетровськ та область, 

м.Донецьк та область, м.Луганськ та 
область, м.Львів та область, м. Одеса та 
область, м.Харків та область, АР Крим 

(за винятком м.Севастополь)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
стільникового зв`язку та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 
"УКРАЇНСЬКІ 
ПРОМИСЛОВІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

м.Львів, вул.Хуторівка, 
15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство - 
телерадіомовна компанія 

"ПРТ" закритого 
акціонерного товариства 

"ПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

м.Рівне, вул.Степана 
Бандери, 45

район, обмежений вулицями Соборна, 
Київська, Данила Галицького, 

Мірющенка, Тополева міста Рівне

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Донецька Державна 
авіакомпанія "ДОНБАС-
східні авіалінії України"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Центр кабельного 
телебачення "Сателіт" 

Спілки ветеранів бойових 
дій в Афганістані

м.Полтава, 
вул.Зіньківська, 11/31, 

кімн.108

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лілія"

Дніпропетровська 
область, м. 

Зеленодольськ, пров. 
Молодіжний, 4А

м.Зеленодольськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ДНІПРОЕНЕРГО"

м.Запоріжжя, 
вул.Плотинна, 2

м.Зеленодольськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Галос"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Мухіної, 15/1

Довгінцівський р-н: вул. Кокчетавська, 
Мухіної, Промислова, Кириленка, 

Башкирська, Серафімовича, 
Обнорського, Ленінського комсомолу, 

сел. Суворово міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спектр"

Донецька обл., 
м.Макіївка, вул.Кірова, 

103, кв.2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТЦ 

Энергия"

м.Київ, вул.Рейтарська, 
35-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

м.Рівне, вул.Пушкіна, 
13, кв.1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рент 

Хаус"

м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7, к.2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

м.Одеса, 
вул.Пантелеймонівська, 

19

Одеська, Херсонська, Миколаївська, 
Кіровоградська, Черкаська, Вінницька 

області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю   

"Тревелінк Телеком"

м.Київ, вул.Ф.Пушиної, 
27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Спільне українсько-
словацьке підприємство 
"Львівтелеком-Інвест" 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

80300, Львівська 
область, м. Жовква, вул. 

Воїнів УПА, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 78 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1681 05506460 ВД 002193 15.09.1999 15.09.1999 15.09.2009 м. Львів та Львівська область не діюча

1682 05432307 ВД 002195 15.09.1999 15.09.1999 15.09.2009 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1683 22927045 ВД 002199 23.09.1999 23.09.1999 23.09.2009 м.Українка Київської області не діюча

1684 23950773 2205 05.10.1999 19991005 05.10.2009 м.Львів та Львівська область не діюча

1685 23359034 002209 06.10.1999 19991006 06.10.2009 не діюча

1686 30495083 002210 06.10.1999 19991006 06.10.2009 м.Одеса та Одеська область не діюча

1687 01125554 002211 06.10.1999 19991006 06.10.2009 м.Керч Автономної Республіки Крим не діюча

1688 01131514 002212 06.10.1999 19991006 06.10.2009 м. Київ не діюча

1689 30491120 002214 07.10.1999 19991007 07.10.2009 не діюча

1690 19389809 002215 07.10.1999 19991007 07.10.2009 м.Івано-Франківськ не діюча

1691 00179571 002217 11.10.1999 19991011 11.10.2009 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1692 14308279 м.Київ, вул.Кіквідзе, 8/9 002219 12.10.1999 19991012 12.10.2009 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

1693 30283289 002221 12.10.1999 19991012 12.10.2004 м.Миколаїв Ефірне радіомовлення не діюча

1694 24254828 м.Київ, вул.Лєскова, 9 002223 13.10.1999 19991013 13.10.2009 м. Київ не діюча

1695 20227473 002226 13.10.1999 19991013 13.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1696 13939799 002228 13.10.1999 19991013 13.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1697 30026630 002229 14.10.1999 19991014 14.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1698 13558086 002230 14.10.1999 19991014 14.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1699 1962312133 002233 15.10.1999 19991015 15.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1700 19415293 002234 19.10.1999 19991019 19.10.2004 м.Вишгород Київської області Кабельне телемовлення не діюча

1701 30072823 002238 20.10.1999 19991020 20.10.2004 м. Макіївка Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1702 22104527 002239 20.10.1999 19991020 20.10.2009 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівське міське 
комунальне підприємство 
"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО", 

05506460, м. Львів

79040, м.Львів, вул. 
Апостола Данила, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Донецькшахтобуд"

83000, м.Донецьк, 
вул.Постишева, 117

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Державна  

енергогенеруюча компанія 
"Центренерго"

01032, м.Київ, вул. 
Комінтерну, 27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтех-Л"

м.Львів, 
вул.Метрологічна, 14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Енергопостачальна 
компанія 

"Дніпрообленерго"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Центральна, 6

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Будівельно-монтажне 
підприємство "ВОЛСБУД" 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю

м.Одеса, вул.С.Ядова, 
61-Б, кв.119

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Керченський морський 
торговий порт

АР Крим, м.Керч, 
вул.Кірова, 28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
Міжнародний аеропорт 

"КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

м.Київ, Аеропорт 
"Київ" (Жуляни)

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ТЕХНОКОМ"

м.Київ, б-р Верховної 
Ради, 34

села Проліски, Мала Олександрівка, 
Щасливе, Велика Олександрівка, Гора 
Бориспільського р-ну Київської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"ВИРОБНИЧЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ 
"КАРПАТИ"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Галицька, 201

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Горлівській вузол 

виробничо-технологічного 
зв`язку виробничого 

об`єднання 
"АРТЕМВУГІЛЛЯ"

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Піонерська, 11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Казенне підприємство 
"КІРОВГЕОЛОГІЯ"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
Телерадіокомпанія 

"РАДІОПРІМ"

м.Миколаїв, 
вул.Шевченка, 63

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Київ 

онЛайн"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "KTV-
Плюс"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Радянська, 59

селище 18 Вересня міста Павлоград 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Чумгак"

Полтавська обл., 
м.Кременчук, 

вул.Красіна, 21

Автозаводський та Крюківський райони 
міста Кременчука Полтавської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Балаклавія"

м.Севастополь, 
вул.Крестовського, 23, 

к.10

Балаклавський район міста Севастополя 
Автономної Республіки Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма 
"Експресія ЛТД"

м.Житомир, 
вул.Рильського, 9

смт.Озерне та смт.Новогуйвинськ 
Житомирського району Житомирської 

області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Коган 

Вячеслав Леонідович

АР Крим, м.Феодосія, 
вул.Первушина, 30, 

кв.55

смт.Приморський, м.Судак, с.Сонячна 
Долина Судацького р-ну  Автономної 

Республіки Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Ультра 
лтд" у вигляді  товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Київська обл., 
м.Вишгород, 

вул.Набережна, 4-А, 
кв.136

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІСАТ"

Донецька обл., 
м.Макіївка, 

вул.Ярошенка, 10, кв.5
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОРСІ"

м.Ужгород, 
вул.Яроцького, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 79 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1703 22116499 002249 21.10.1999 19991021 21.10.2004 м.Запоріжжя та Запорізька область Пересилання грошових переказів не діюча

1704 22116499 002251 21.10.1999 19991021 21.10.2004 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

1705 30019801 002252 25.10.1999 19991025 25.10.2009 не діюча

1706 16393183 002255 27.10.1999 19991027 27.10.2009 м. Київ та Київська область не діюча

1707 03346526 002256 27.10.1999 19991027 27.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1708 24887634 002257 29.10.1999 19991029 29.10.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1709 00181869 ВД 002216 08.10.1999 08.10.1999 08.10.2009 м.Павлоград Дніпропетровської області не діюча

1710 30485284 002258 02.11.1999 19991102 02.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1711 22794199 002259 03.11.1999 19991103 03.11.2004 м.Сміла Черкаської області Кабельне телемовлення не діюча

1712 30258100 002260 04.11.1999 19991104 04.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1713 25679464 002262 05.11.1999 19991105 05.11.2004 м. Мелітополь Запорізької області Кабельне телемовлення не діюча

1714 24507442 002263 10.11.1999 19991110 10.11.2009 Хмельницька область та АР Крим не діюча

1715 25279351 002265 10.11.1999 19991110 10.11.2004 Україна (крім м.Києва) Система Аудіотекс не діюча

1716 00137561 002267 11.11.1999 19991111 11.11.2009 не діюча

1717 30274667 002269 17.11.1999 19991117 17.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1718 23703980 002270 18.11.1999 19991118 02.04.2006 Україна не діюча

1719 23824241 002272 18.11.1999 19991118 18.11.2004 вулиці Курська, Ковпака міста Суми Кабельне телемовлення не діюча

1720 24251847 002274 19.11.1999 19991119 24.04.2007 м. Київ не діюча

1721 30323200 002279 19.11.1999 19991119 19.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1722 20226870 002280 22.11.1999 19991122 22.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв`язоксервіс"

м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 74-Б, 

кв.47

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв`язоксервіс"

м. Запоріжжя, вул. 
Магістральна, 74Б, к.47

Пересилання листів вагою до 20 грам, поштових 
карток

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укртрансгаз" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

 м.Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 6

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Богуслав"

м. Київ, вул. 
Ярославська, 21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Обухівський комбінат 
комунальних підприємств

Київська обл., м. 
Обухів, вул. Каштанова, 

23

житловий мікрорайон №1 м. Обухова 
Київської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"БАРД"

Київська обл., 
м.Обухів, вул.Миру, 13, 

кв.82

житловий мікрорайон № 2 м.Обухів 
Київської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство Державна 
холдингова компанія 

"ДНІПРОШАХТОБУД"

51404, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
пр.Шахтобудівників, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Лебедин"

Сумська обл., 
м.Лебедин, вул.Леніна, 

30

вулиці Леніна, Гастело, Сумська м. 
Лебедин Сумської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство - 
фірма "Оризон-ТК"

Черкаська обл., 
м.Сміла, вул.Мазура, 24

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідільністю 

"Телекомпанія "АРС"

м.Одеса, 
вул.Ак.Корольова, 70, 

кв.114

вул. Ак. Корольова н. бік з №17 по 
№37а, вул. Ак. Корольова п. бік №№ 70, 

74а, 74б, 76/1, 80, 82; п. та н. бік пр-та 
Ак. Глушко з №1 по №14; п. бік 

Люстдорфської дороги з № 142 по № 
178/1 Київського району міста Одеси 

(згідно з додатком)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
"Мелітопольське кабельне 

телебачення"

Запорізька обл., 
м.Мелітополь, 

вул.Свердлова, 37

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національний центр 
управління та випробувань 

космічних засобів

АР Крим, Сакський р-н, 
с.Вітіно

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ"

м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 50б

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне акціонерне 
товариство "Магістральні 
нафтопроводи "Дружба" 

відкритого виду

м.Львів, 
вул.Липинського, 12

м.Житомир та Житомирська область, 
м.Рівне та Рівненська область, м.Львів 

та Львівська область, м.Ужгород та 
Закарпатська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Лев"

м.Львів, 
вул.Караджича, 13/32

м. Новояворівськ, м. Стебник та смт. 
Добротвір Львівської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Сумські кабельні мережі" 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

м. Суми, вул. Ковпака, 
85/49

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "ВОЛЗ"

м.Київ, 
вул.Мельникова, 22, 

кв.32

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "ВІЗИТ" 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Поперечна, 2, кв.22

в південно-західній частині житлового 
масиву та в півнично-західній частині 

житлового масиву міста Ізмаїл Одеської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Кадр-
ТБ"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

центральна частина міста (між 
вул.Полтавською та Харківською, 

Степового Фронту та Дніпровською), 
с.Шахтобудівників, с. ім.40 років 

Жовтня міста Павлоград 
Дніпропетровської області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 80 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1723 20772377 002284 23.11.1999 19991123 23.11.2009 м.Львів та Львівська область не діюча

1724 30093178 002285 24.11.1999 19991124 24.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1725 23649654 002288 25.11.1999 19991125 25.11.2009 м.Дніпропетровськ не діюча

1726 20075595 002290 25.11.1999 19991125 25.11.2009 м. Київ не діюча

1727 20266987 002293 26.11.1999 19991126 26.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1728 21150086 002295 26.11.1999 19991126 26.11.2004 м.Тернопіль Кабельне телемовлення не діюча

1729 24584661 002296 30.11.1999 19991130 30.11.2009 не діюча

1730 05786134 002300 30.11.1999 19991130 30.11.2009 м. Львів не діюча

1731 1804117217 002301 30.11.1999 19991130 30.11.2004 Жовтневий район м. Одеса Кабельне телемовлення не діюча

1732 13646270 002302 30.11.1999 19991130 30.11.2009 м. Івано-Франківськ не діюча

1733 30267052 002303 30.11.1999 19991130 30.11.2009 Одеська область не діюча

1734 30171549 ВД 002268 16.11.1999 19991116 16.11.2001 Кабельне телемовлення не діюча

1735 01238672 ВД 002304 30.11.1999 30.11.1999 30.11.2009 м. Нікополь Дніпопетровської області не діюча

1736 21871182 000591 02.12.1999 19971202 02.12.2004 не діюча

1737 21180638 000877 25.12.1999 19971225 25.12.2009 м.Харків та Харківська область не діюча

1738 24798764 002306 02.12.1999 19991202 02.12.2004 м.Дружківка Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1739 00383372 002308 02.12.1999 19991202 02.12.2009 не діюча

1740 00188357 м.Харків, пр-т Леніна, 9 002310 02.12.1999 19991202 02.12.2009 м.Харків не діюча

1741 13389850 002311 06.12.1999 19991206 06.12.2009 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "НВП 
"ГАЛТЕЛЕКОМ"

м.Львів, вул.Ольги 
Басараб, 3-Б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"СКАРТ"

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. 

Горького, 153

вулиці Іскорська, Ватоліної, Ливарна, 
Карбишева, Комарова, селища 

"Ливмаш" м. Павлограда 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСНА 

АТС-1"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Ленінградська, 68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "СІТІ НЕТ"

м.Київ, вул.Пилипа 
Орлика, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЛЮДМИЛА"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, м-н 
Сонячний, 22-А

мкрн Сонячний, Гірницький 
Саксаганського р-ну, мкрн 

Індустріальний та у житловому масиві 
по вулиці Коротченка Жовтневого р-ну  

міста Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"КОЛУМБУС"

м.Тернопіль, 
вул.Київська, 3/209

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом"

м. Київ, вул. 
Арсенальна, 9/11

промзона Чорнобильської АЕС, м. 
Славутич та с.Лісний Київської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 

"ЛЬВІВСІЛЬМАШ", 
05786134

м.Львів, 
вул.Городоцька, 207

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Фісак 

Вячеслав Михайлович

м.Одеса, Військовий 
узвіз, 8, кв.10

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Івано-Франківське обласне 
виробниче управління по 

меліорації і водному 
господарству

м.Івано-Франківськ, 
вул.Сахарова, 23-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТРИГЕР"

Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
с.Нерубайське, 
вул.Зелена, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Елан"

м. Одеса, Приморський 
бульвар, 5

м.Одеса (вул.Паустов.-Добровольськ.-
Махачкал.-Кримська-Бочарова-

Добровол.-26лінія-Ж.Кюрі- 
Миколаївська дор.-пар.бік Дніпропетр. 

дороги, непар.бік Дніпропет. дороги 
Суворовського р-ну та с.Крижанівка 

Комінтернівського р-ну Одеської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Нікопольбуд"

53201, 
Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Героїв 

Чорнобиля, 106

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Українсько-кіпрсько-
американське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю та 

іноземними інвестиціями 
"ОПТИМА-СЕРВІС 

ЗВ`ЯЗОК"

49030, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Ширшова, 4

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

регіональна телефона 
компанія "Інтерзв`язок"

61002,м.Харків,вул.Чер
нишевського,42

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АГРОТЕХСЕРВІС"

Донецька обл., 
м.Дружківка, 

вул.Фурманова, 145

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпровський 

крохмалепатоковий 
комбінат", 00383372, смт 

Дніпровське, 
Верхньодніпровський р-н, 

Дніпропетровська обл.

Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
р-н, смт.Дніпровське, 
вул.Островського, 11

смт.Дніпровське Верхньодніпровського 
р-ну Дніпропетровської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний науково-
дослідний і проектний 
інститут металургійної 

промисловості 
"Діпросталь"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "СТВ" - 
Сєвєродонецьке 

комунальне підприємство

Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 
вул.Гагаріна, 93

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 81 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1742 24227429 002312 08.12.1999 19991208 08.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1743 30453001 002313 10.12.1999 19991210 10.12.2009 м. Вінниця та Вінницька область не діюча

1744 30121770 002317 14.12.1999 19991214 14.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1745 30276470 002318 15.12.1999 19991215 15.12.2004 м. Артемівськ Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1746 00131050 002319 16.12.1999 19991216 16.12.2009 Луганська область не діюча

1747 Фірма "Інфо-Сервіс" 24501793 002322 16.12.1999 19991216 16.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1748 23703980 002326 17.12.1999 19991217 02.04.2011 Україна не діюча

1749 13860566 002331 21.12.1999 19991221 21.12.2004 м.Миколаїв та Миколаївська область Транкінговий зв`язок не діюча

1750 20530616 002332 22.12.1999 19991222 22.12.2009 м. Київ та Київська область не діюча

1751 30454272 002334 22.12.1999 19991222 22.12.2004 м. Одеса Ефірне радіомовлення не діюча

1752 30500763 002338 22.12.1999 19991222 22.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1753 30662690 002339 22.12.1999 19991222 22.12.2004 Жовтневий район м. Одеси Кабельне телемовлення не діюча

1754 2639706892 002340 23.12.1999 19991223 23.12.2004 м.Димитров Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1755 00372109 002342 24.12.1999 19991224 24.12.2009 не діюча

1756 19101287 002344 24.12.1999 19991224 24.12.2009 Кабельне телемовлення не діюча

1757 01125821 002346 27.12.1999 19991227 27.12.2009 м.Ізмаїл Одеської області не діюча

1758 23441209 002349 27.12.1999 19991227 27.12.2004 м.Севастополь Ефірне радіомовлення не діюча

1759 03328913 002350 27.12.1999 19991227 27.12.2009 м. Київ не діюча

1760 23269549 002351 27.12.1999 19991227 27.12.2004 м.Нововолинськ Волинської області Кабельне телемовлення не діюча

1761 05747123 002352 27.12.1999 19991227 27.12.2009 Київський р-н м.Одеса не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Веста Л"

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, пл. 

Жовтнева, 1

вул. Харцизська, Качалова, Мєлєшкіна, 
Космонавтів, Балакіна (непарна 

сторона), Бикова, Тесленка, Мануйлова, 
Дунаєвського, пл. Артема 

Саксаганського району м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ВІНТЕЛКОМ"

м. Вінниця, пров. 1-й 
Молодогвардійський, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

"Телерадиокомпания "СТВ"

АР Крим, м.Джанкой, 
вул.Совхозна, 5

м.Джанкой Автономної Республіки 
Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Досуг"

Донецька обл., 
м.Артемівськ, 

вул.Шевченка, 199, кв.1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль"

Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 

Сєверодонецька ТЕЦ

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

 АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. 

Севастопольська, 30/7, 
к.2

вул. Бетховена, Суходольної, 51-ої 
Армії, Київської, М.Залки міста 

Сімферополя Автономної Республіки 
Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Мале приватне науково-
виробниче підприємство 

"ЛАД-Сервіс"

м.Миколаїв, 
вул.Садова, 16

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТТК"

м.Івано-Франківськ, 
вул. Симоненка, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДІО-

САННА"

м. Одеса, вул. Радісна, 
2/4, корп. 2

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "Міське 

будівництво"

м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 240, 

кв.118-119

м-н "Привокзальний" (обмежений вул. 
Артема, Горною, Куйбишева, 

Соколиноюю) та м-н "Торговий 
комплекс" "Маяк" (обмежений вул. 
Артема, Орбіти, Економічною, пр. 

Київським) Київського р-ну м. Донецька

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ідеал+"

м.Одеса, узвіз 
Військовий, 6, кв.1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Шаргін 
Олексій Юрійович

Донецька обл., 
м.Димитров, м-н 

Молодіжний, 41/19

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Олександрійський 
цукровий завод"

Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, 

смт.Приютівка

смт.Приютівка Олександрійського р-ну 
Кіровоградської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале спільне підприємство 
фірма "ЛОНТ"

м.Ужгород, 
вул.Заньковецької, 

79/56, кв.31

вул.Перемоги, 132,149,151, 153, 155, 
157, 159, 161/1;

Достоєвського, 2;
Годинки, 8,10;

Володимирська, 65, 67;
Легоцького, 3, 5, 5/1, 7,  9, 11, 13, 15, 17 

міста Ужгорода

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Українське 

Дунайське Пароплавство"

Одеська обл., м.Ізмаїл, 
вул.Червонофлотська, 

28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІА 

ЦЕНТР"

м.Севастополь, 
вул.Гоголя, 2

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН"

м.Київ, пр-т Перемоги, 
35

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Радіоорганізація 
"Львівська жінка"

м. Львів, вул. 
Виговського, 39/52

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Науково-
виробниче об`єднання 

"Харчопромавтоматика"

м.Одеса, вул.Краснова, 
6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 82 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1762 22237033 002353 27.12.1999 19991227 10.03.2008 м. Севастополь не діюча

1763 02224712 002354 28.12.1999 19991228 28.12.2009 м.Харків не діюча

1764 30354705 002357 29.12.1999 19991229 29.12.2009 Автономна Республіка Крим не діюча

1765 03051995 002360 29.12.1999 19991229 29.12.2009 м.Сімферополь не діюча

1766 30489279 ВД 002327 20.12.1999 20.12.1999 20.12.2009 м. Київ не діюча

1767 30367782 ВД 002337 22.12.1999 22.12.1999 22.12.2009 не діюча

1768 30646532 ВД 002341 23.12.1999 23.12.1999 23.12.2009 м. Одеса не діюча

1769 30441902 м.Одеса, аеропорт ЦА 002362 04.01.2000 20000104 04.01.2010 м.Одеса не діюча

1770 25582894 002363 05.01.2000 20000105 05.01.2005 м. Черкаси та Черкаська область Ефірне радіомовлення не діюча

1771 30583698 002365 11.01.2000 20000111 11.01.2010 м. Львів та Львівська область не діюча

1772 00952737 002366 12.01.2000 20000112 12.01.2010 м. Луганськ не діюча

1773 30454272 002369 12.01.2000 20000112 22.12.2004 м. Одеса Ефірне радіомовлення не діюча

1774 20369316 002370 12.01.2000 20000112 12.01.2005 м.Зугрес Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1775 25033689 002372 14.01.2000 20000114 07.10.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

1776 30227512 002373 14.01.2000 20000114 14.01.2005 м.Горлівка Донецької області Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1777 05758463 002376 18.01.2000 20000118 18.01.2010 м.Полтава не діюча

1778 30093178 002377 18.01.2000 20000118 24.11.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1779 00372227 002379 19.01.2000 20000119 19.01.2010 не діюча

1780 30184815 002380 20.01.2000 20000120 02.12.2008 не діюча

1781 1947612319 002381 21.01.2000 20000121 21.01.2010 не діюча

1782 24868401 002382 21.01.2000 20000121 13.04.2003 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕЗБЕК"

м.Севастополь, 
вул.Сафонова, 12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Обласне комунальне 
підприємство Харківський 

державний академічний 
театр опери та балету 

ім.Лисенка

м.Харків, вул.Сумська, 
25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комсервіс"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гоголя, 68

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Кримпобудрадіотехника", 
03051995, АР Крим, 

Сімферополь

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 125-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"КОНЕКС КОМУНІКАЦІЇ"

01030, м. Київ, вул. 
Леонтовича, 9, корп. 1, 

к. 19

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАСТ-

ТРАНС"

255212, Київська обл., 
с. Петрушки, вул. Лісна, 

1

с. Петрушки, Дмитрівка, Мила, 
Капітанівка, Гуровщина, Шпитьки, 
Гореничі, Мрія Київської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЄЛС ТЕЛЕКОМ", 
30646532, м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. В. 
Арнаутська, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

Одеса"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю - 

Телерадiокомпанiя "АРС-
РАДIО"

м. Черкаси, вул. 
Благовiсна, 130, к. 14

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МТМ-

Телеком"

м.Львів, вул.Єфремова, 
37/7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Луганськмлин"

м. Луганськ, вул. 
Лутугінська, 111

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"РАДІО-САННА"

м.Одеса, вул. 
Піонерська, 22, оф.304

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
"Теплоенергетик"

м.Донецьк, б-р 
Шевченка, 127, кв.2

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС"

м.Одеса, 
вул.Люстдорфська 

дорога, 55-В

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТС"

Донецька обл., 
м.Горлівка, пр-т Леніна, 

29/34

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Полтавський 

завод газорозрядних ламп"

м.Полтава, 
вул.Заводська, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія Фірма 
"Скарт"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Фрунзе, 96

вулиці Іскровська, Ватоліної, Ливарна, 
Карбишева, Комарова селища "Ливмаш" 

міста Павлограда Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Веселоподільській 
цукровий завод"

Полтавська обл., смт. 
Семенівка, вул. 

Ціолковського, 2

смт. Семенівка та с. Тарасівка 
Полтавської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

м. Харків, вул. 
Каразіна, 2

м.Київ та Київська область, м. Вінниця 
та  область, м. Луганськ та область, м. 

Донецьк та область, м. Дніпропетровськ 
та область, м.Запоріжжя та 

область,м.Одеса та область, м.Полтава 
та область, м.Суми та область, 

м.Хмельницький та область, АР Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Некрасов Володимир 
Федорович

 Дніпропетровска обл., 
м. Кривий Ріг, вул. 

Реріха, 19

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телерадiокомпанiя 
"Пiвденний iмпульс"

м.Севастополь, вул. 
Хрустальова, 61, кв.108

Нахiмовський р-н, Лннiнський р-н мiста 
Севастополя



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 83 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1783 23433598 002384 28.01.2000 20000128 28.01.2005 м. Севастополь Ефірне радіомовлення не діюча

1784 00310752 002385 01.02.2000 20000201 01.02.2010 м. Нікополь Дніпропетровської області не діюча

1785 00190977 002386 02.02.2000 20000202 02.02.2010 Дніпропетровська область не діюча

1786 05478491 002387 03.02.2000 20000203 03.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1787 24871419 002389 07.02.2000 20000207 07.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1788 00191787 002390 08.02.2000 20000208 08.02.2010 м.Горлівка Донецької області не діюча

1789 30134140 002392 08.02.2000 20000208 08.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1790 Сопачов Володимир Ілліч 1808406510 002393 08.02.2000 20000208 08.02.2005 м.Южне Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

1791 00131819 002395 14.02.2000 20000214 14.02.2010 м. Полтава та Полтавська область не діюча

1792 30019767 002396 14.02.2000 20000214 14.02.2005 Ефірно-кабельне телемовлення не діюча

1793 30587540 002398 15.02.2000 20000215 15.02.2010 м. Одеса та Одеська область не діюча

1794 21922399 002399 15.02.2000 20000215 15.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1795 30635929 м.Київ, вул.Лєскова, 9 002400 16.02.2000 20000216 16.02.2010 м. Київ не діюча

1796 30419725 002403 17.02.2000 20000217 17.02.2005 м. Нововолинськ Волинської областi Кабельне телемовлення не діюча

1797 22570896 002404 17.02.2000 20000217 17.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1798 25016717 002405 18.02.2000 20000218 18.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1799 21179960 002406 18.02.2000 20000218 18.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство Радіокомпанія 

"Срібна хвиля"

м. Севастополь, вул. 
Юмашева, 3, кв. 140

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Нікопольський 

прядильно-нитковий 
комбінат"

Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. 

Електрометалургів, 244

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Центральний 
гірничо-збагачувальний 

комбінат",  00190977, 
Дніпропетровська обл.

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, селище 

Мирівське

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"Радіосервіс"

м.Суми, пр-т Шевченка, 
26

по вулицях Леваневського, Супруна, 
газети "Правда", Новомістенській, 
Рибалка, Дзержинського, Горького, 

Холодногірській, Металургів, 
Ремісничій, Лермонтова, 

Червоногвардійській, проспекту 
Т.Шевченка, провулку Промисловому м. 

Суми

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "555"

АР Крим, м.Алушта, 
вул.Червоноармійська, 

5

вулиці Сімферопільська, Партизанська, 
50 років Жовтня, Горького, Піонерська, 

Тавричеська, Судакська, Леніна, 
Платанова, Сніжкової, 

Червоноармійська, Кипарисна, 
Першотравнева, пров. Іванова, пров. 

Спортивний міста Алушти Автономної 
Республіки Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Пантелеймонівський 
вогнетривкий завод"

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

смт.Пантелеймонівка, 
вул.К.Маркса, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СУМИ 
ТРАНС-ТЕЛЕ-СЕРВІС"

м.Суми, вул.Робітниче 
селище, 11

по вулицях Засумській, Шевченка, 
Садовій, Червоногвардійській, Калініна, 

Пролетарській, Комсомольській, 
Першотравневій (Ковпаківський р-н), 

Пушкіна міста Суми

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Одеська обл., м.Южне, 
пр-т Леніна, 17, кв.93

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Полтаваобленерго"

м. Полтава, вул. Старий 
Поділ, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кейбл 

ТВ-Фiнанси"

м. Київ, вул. 
Саксаганського, 36, 

корп. Б

Київська область, АР Крим, 
м.Севастополь, Iвано-Франкiвська, 

Львiвська, Луганська, Миколаївська, 
Вiнницька, Житомирська, Сумська, 

Херсонська, Тернопiльська, 
Закарпатська, Чернiгiвська областi, 

включаючи облцентри

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"ФАРЛЕП-Цифровi 
Системи Зв`язку"

м. Одеса, вул. Сонячна, 
5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Відродження"

Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

смт.Ювілейне, 
вул.Радгоспна, 40

селище Ювілейне Дніпропетровського 
р-ну Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Пріоком"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне пiдприємство 
телекомпанiя "Сатурн"

Волинська обл., м. 
Нововолинськ, мкр-н 

Шахтарський, 39, к. 36

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ"

м.Рівне, 
вул.Студентська, 14

район, обмежений вулицями Макарова, 
Ювілейною, Федьковича, Соборною, 

Вербовою, та вулиці Пушкіна №№-17, 
19, 21, 26, 30, 40, Міцкевича №№-1, 3, 

34, 40, Директорії №№-1, 3, 4, 5, 6, 
Кавказька № 1 м. Рівне

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "SAT-TV"

Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, 
вул. Мелешкіна, 34/501

Центрально-Міського р-ні в житл. 
масиві по вул. Погребняка, Ньютона, 

Перекопська, Артилеристів та на 
територ. Саксаганського р-ну в житл. 

масиві по бульв. Вечірній, вул. 
Конєйчука, Балакіна (парна сторона) м 
Кривий Ріг Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Прітекс"

м.Харків, 
вул.Данілевського, 14

Київський, Московський та 
Фрунзенський райони міста Харкова



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 84 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1800 00232704 002407 18.02.2000 20000218 18.02.2010 м.Вінниця не діюча

1801 13425126 002408 21.02.2000 20000221 21.02.2005 Ефірне телемовлення не діюча

1802 01132703 002410 21.02.2000 20000221 21.02.2010 м. Київ не діюча

1803 00191201 002412 22.02.2000 20000222 22.02.2010 м.Маріуполь Донецької області не діюча

1804 30329087 002415 23.02.2000 20000223 23.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1805 00531281 002416 04.02.2000 20000204 24.02.2010 м.Донецьк та Донецька область не діюча

1806 30570757 002419 25.02.2000 20000225 25.02.2010 не діюча

1807 2280100697 002421 29.02.2000 20000229 28.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1808 21517687 002422 29.02.2000 20000229 28.02.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1809 20430464 002424 06.03.2000 20000306 06.03.2005 м.Ужгород Ефірне телемовлення не діюча

1810 23601280 002425 10.03.2000 20000310 10.03.2005 Донецька область Транкінговий зв`язок не діюча

1811 25012300 002426 10.03.2000 20000310 10.03.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1812 20958018 002427 13.03.2000 20000313 13.03.2010 м. Одеса не діюча

1813 19165258 002430 14.03.2000 20000314 14.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

1814 21602980 002432 14.03.2000 20000314 14.03.2005 м. Київ та Київська область Ефірне телемовлення не діюча

1815 14335649 002433 15.03.2000 20000315 15.03.2010 м.Київ не діюча

1816 25307389 002434 15.03.2000 20000315 15.03.2005 м.Житомир Ефірне радіомовлення не діюча

1817 30615174 002436 15.03.2000 20000315 15.03.2005 м.Борислав Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1818 03573127 м.Київ, вул. Щусєва, 44 002437 15.03.2000 20000315 15.03.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1819 30678171 002439 15.03.2000 20000315 15.03.2010 не діюча

1820 30678171 002441 15.03.2000 20000315 15.03.2010 Днiпропетровська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Вінницький 
підшипниковий завод"

м.Вінниця, 
вул.Тарногродського, 

46

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Незалежне Павлоградське 

телебачення"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 
вул.Леніна, 97

м.Павлоград та Павлоградський р-н 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Український державний 
учбово-сертифікаційний 
центр цивільної авіації

м.Київ, 
Повітрофлотський пр-т, 

76

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Маркохім"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Набережна

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Берег" 
дочірнє підприємство 

багатогалузевого малого 
підприємства "Берег"

м.Херсон, вул.Патона, 
17-А, кв.140

на дільниці № 9 вулиці Дорофеєва, 
Шенгелія, пр.Береговий, мкр-н 

"Корабел" міста Херсона

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Пролетарське 

вантажно-транспортне 
управління"

м.Донецьк, 
вул.Звєрькова, 63

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРТ-

ЮГ"

м.Херсон, б-р Мирний, 
3

м.Херсон та Херсонська область, 
м.Миколаїв та Миколаївська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватний пiдприємець 
Кучерук Вiктор 
Анатолiйович

Донецька обл., м. 
Красноармiйськ, вул. 
Днiпропетровська, 3

мiкрор-ни "Сонячний", "Горняк" та 
центр мiста Красноармiйськ Донецької 

областi

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Побутовий технічний 
центр "Антенний"

м. Київ, вул. Виборзька, 
89-А

місто Ірпінь та селища Ірпінського 
міськвиконкому Київської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
ДАНІО"

Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, 

с.Баранинці, 
вул.Центральна, 32

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УТЗ-

Український Транкінговий 
Зв`язок"

м.Донецьк, 
вул.Економічна, 34

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Горизонт"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Донецьке шосе, 7, 

кв.426

жилмасив Фрунзенський Амур-
Нижньодніпровського району 

м.Дніпропетровська

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробнича 
приватна телефонна 

компанія "Реком"

м. Одеса, вул. 
Літературна, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРПЕТ" 

ЛТД

м.Львів, вул.Костюшка, 
16/15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Телерадiомовна компанiя - 
Народне телебачення 

України"

м. Київ, Андрiївський 
узвiз, 11

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн"

м.Київ, вул. Панаса 
Мирного, 27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Житомирська міська 
радіокомпанія "КРОК 

Радіо" у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

м.Житомир, 
вул.Домбровського, 86, 

секція 257

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "БТБ"

Львівська обл., 
м.Борислав, вул.Данила 

Галицького, 34

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне пiдприємство 
Центр кабельного 

телебачення "ВIКА-ТВ"

житловий масив "Сирець", обмежений 
вулицями Щусєва, О.Телiги та 

залiзницею до межi з Подiльським р-
ном Шевченкiвського р-ну мiста Києва

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Телефонна компанiя 
"Цифровi Глобальнi 

Телекомунiкацiї"

м. Київ, пр-т Перемоги, 
26, корп. 2, кiм. 21

м.Київ та Київська область, Львiвська, 
Донецька, Харкiвська, Одеська областi

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Телефонна компанiя 
"Цифровi Глобальнi 

Телекомунiкацiї"

м. Київ, пр-т Перемоги, 
26, корп. 2, кiм. 21

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 85 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1821 20959621 002442 15.03.2000 20000315 15.03.2010 м.Одеса не діюча

1822 05417093 002443 16.03.2000 20000316 16.03.2010 м. Київ не діюча

1823 00210890 002444 16.03.2000 20000316 16.03.2010 м.Стаханов Луганської області не діюча

1824 30162618 м.Львів, вул.Патона, 1 002445 16.03.2000 20000316 16.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

1825 19143618 002446 17.03.2000 20000317 17.03.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1826 21322854 002447 17.03.2000 20000317 17.03.2010 м. Житомир та Житомирська область не діюча

1827 20844266 002448 17.03.2000 20000317 17.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

1828 30226189 002449 20.03.2000 2000320 20.03.2010 м.Харків не діюча

1829 30004486 002450 20.03.2000 20000320 20.03.2010 м.Київ та м.Дніпропетровськ не діюча

1830 14273173 002451 20.03.2000 20000320 20.03.2005 м.Чернівці та Чернівецька область Транкінговий зв`язок не діюча

1831 30488921 002452 21.03.2000 20000321 21.03.2010 м.Київ та Київська область не діюча

1832 2534110358 002453 21.03.2000 20000321 21.03.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1833 21362687 002454 22.03.2000 20000322 22.03.2005 Ефірне телемовлення не діюча

1834 30593018 002455 22.03.2000 20000322 22.03.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

1835 22116418 002458 24.03.2000 20000324 24.03.2010 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

1836 25277091 002459 24.03.2000 20000324 13.01.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1837 30174780 002460 28.03.2000 20000328 28.03.2005 Роменський мiкрорайон мiста Суми Кабельне телемовлення не діюча

1838 21267368 002463 29.03.2000 20000329 29.03.2010 м. Харків та Харківська область не діюча

1839 00176383 002464 29.03.2000 20000329 29.03.2010 м. Донецьк не діюча

1840 21488218 002465 03.04.2000 20000403 03.04.2010 м. Київ не діюча

1841 00191075 002466 05.04.2000 20000405 05.04.2010 м.Авдіївка Донецької області не діюча

1842 22978373 002467 05.04.2000 20000405 05.04.2005 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп"

м.Одеса, вул.Канатна, 
81

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Інститут фізіології 
ім.О.О.Богомольця 

Національної академії наук 
України

м.Київ, вул.Богомольця, 
4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Стахановський 

вагонобудівний завод"

Луганська обл., 
м.Стаханов, пр-т 

Леніна, 67

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Львівський державний 

завод "ЛОРТА"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Мелешкіна, 40/272

вулиці Мелешкіна, 38, 40, 42, Соборна, 
Тинка Саксаганського р-ну міста 

Кривий Ріг Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

м. Хмельницький, вул. 
Свободи, 9-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-торгово-
господарське об`єднання 

концерн "СІМЕКС"

м.Львів, 
вул.Ярошинської, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Вектор"

м.Харків, в`їзд 
Приамурський, 9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євроінформ"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Маліновського, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профі 

Радіо Сервіс - Лтд"

м.Чернівці, пр-т 
Незалежності, 111

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

2000"

м. Київ, вул. 
Леонтовича, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватний пiдприємець 
Касьяненко Олег 
Володимирович

Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. 

Полтавська, 45

на територiї ВЖРЕП № 1 та № 2 мiста 
Охтирки Сумської областi (згiдно з 

додатком)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "САТУРН - 
TV" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6

м.Умань та Уманський р-н Черкаської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Харківські цифрові 

комунікації"

м.Харків, 
вул.Плеханівська, 92-А, 

корп.Б, кімн.1202

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Геркон", 

22116418, м. Запоріжжя

м.Запоріжжя, 
вул.Горького, 159

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАВІАТЕЛЕКОМ"

м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 34

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне пiдприємство 
"Телерадiокомпанiя 

Сюзерен"

м. Суми, вул. Курська, 
43/69

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЕКСС"

м.Харків, 
вул.Фонвізіна, 15, 

кв.107

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Рутченківський завод 
"Гормаш", 00176383, м. 

Донецьк

м.Донецьк, 
вул.Петровського, 74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
Сателітарні Системи"

м.Київ, пр-т 
Рокосовського, 3/4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Авдіївський 

коксохімічний завод"

Донецька обл., 
м.Авдіївка, проїзд 
Індустріальний, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Торгово-виробнича фірма 

"ЗУРБАГАН"

Сумська обл., 
м.Конотоп, 

вул.Успенсько-
Троїцька, 39/18

вулиці Садова, 3, 5, 32, пр. Миру, 3, 12, 
16, 18, 20, 22, Успенсько-Троїцька, 3, 5, 

7, 9, 13, 17, 40, пр.Леніна, 26, 
Лазаревського, 6, 6-А, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 

21 міста Конотоп Сумської області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 86 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1843 21560766 002469 05.04.2000 20000405 18.09.2005 Україна не діюча

1844 21560766 002470 05.04.2000 20000405 18.09.2010 Україна не діюча

1845 21560766 002471 05.04.2000 20000405 31.12.2003 Україна Ефірне радіомовлення не діюча

1846 21560766 002472 05.04.2000 20000405 31.12.2003 Україна Проводове мовлення не діюча

1847 21560766 002474 05.04.2000 20000405 31.12.2003 Україна Кабельне телемовлення не діюча

1848 21560766 002475 04.05.2000 20000405 18.09.2005 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1849 03328623 002476 13.04.2000 20000413 13.04.2010 м. Харків не діюча

1850 00278801 002477 14.04.2000 20000414 14.04.2010 м.Жидачів Львівської області не діюча

1851 20107295 002479 17.04.2000 20000417 17.04.2005 м.Ямпіль Вінницької області Кабельне телемовлення не діюча

1852 30328481 002480 26.04.2000 20000426 26.04.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1853 30335415 002481 27.04.2000 20000427 27.04.2005 Транкінговий зв`язок не діюча

1854 30241262 002483 27.04.2000 20000427 27.04.2010 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

1855 30792837 002484 27.04.2000 20000427 27.04.2010 м. Донецьк та Донецька область не діюча

1856 23977677 002485 27.04.2000 20000427 27.04.2010 м. Донецьк та Донецька область не діюча

1857 30761568 002486 28.04.2000 20000428 28.04.2010 м. Луганськ та Луганська область не діюча

1858 30748657 002487 28.04.2000 20000428 28.04.2010 Полтавська область не діюча

1859 30732846 002489 28.04.2000 20000428 28.04.2010 м. Полтава та Полтавська область не діюча

1860 30698453 002490 28.04.2000 20000428 28.04.2010 м. Суми та Сумська область не діюча

1861 30771398 002491 28.04.2000 20000428 28.04.2010 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"УКРТЕЛЕКОМ"

м. Київ, б-р Шевченка, 
18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"УКРТЕЛЕКОМ"

м. Київ, б-р Шевченка, 
18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"УКРТЕЛЕКОМ"

м. Київ, б-р Шевченка, 
18

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

м.Київ, Донецька, Житомирська, 
Львівська, Миколаївська, Рівненська, 

Черкаська, Чернігівська області, 
включаючи облцентри

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Харківське комунальне 
підприємство 

"Міськелектротранс" 
ордена Трудового 

Червоного Прапора ім.60-
річчя Радянської України

м.Харків, вул.Молодої 
Гвардії, 5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Жидачівський 

целюлозно-паперовий 
комбінат"

Львівська обл., 
м.Жидачів, 

вул.Фабрична, 4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна телестудія 
"Світоч"

Вінницька обл., 
м.Ямпіль, 

вул.Комсомольська, 
33/1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Пигком"

м.Севастополь, 
вул.Хрустальова, 155, 

кв.9

вулиці Колобова, 15, 19, 21, Кесаєва, 5, 
7, 13, 14, 15, Юмашева, 11, 13, Фадеєва, 

11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 
Степаняна, 1, 3, 5, 7 Гагаринського р-ну 

міста Севастополя

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Дніпротехзв`язок"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Чичеріна, 18, кв.7

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТіТ-

Зв`язок"

м. Запоріжжя, вул. 
Українська, 31, кв. 96

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.ДОН
ЕЦЬК"

м. Донецьк, вул. 
Артема, 145-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Соніко-Зв`язок"

м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.ЛУГ
АНСЬК"

м. Луганськ, вул. 
Оборонна, 20

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.КРЕ
МЕНЧУК"

Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. 50 

років Жовтня, 76, кв. 
414

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.ПОЛ
ТАВА"

м. Полтава, вул. 
Котляревського, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.СУМ
И"

м. Суми, пр. 
Космонавтів, 16

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.ЗАП
ОРІЖЖЯ"

м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 166

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 87 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1862 24704496 002492 28.04.2000 20000428 28.04.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1863 21228428 002493 28.04.2000 20000428 28.04.2005 м. Вовчанськ Харкiвської областi Кабельне телемовлення не діюча

1864 23106497 002495 04.05.2000 20000504 04.05.2010 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

1865 25458817 002496 04.05.2000 20000504 04.05.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

1866 30768008 002497 04.05.2000 20000504 04.05.2003 м.Херсон та Херсонська область не діюча

1867 24989553 002499 05.05.2000 20000505 05.05.2005 м. Дніпропетровськ Ефірне радіомовлення не діюча

1868 25583801 002500 05.05.2000 20000505 05.05.2005 м.Черкаси та Черкаська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1869 30685367 002501 05.05.2000 20000505 05.05.2010 м. Донецьк не діюча

1870 30612697 002502 05.05.2000 20000505 05.05.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1871 24822280 002503 05.05.2000 20000505 05.05.2005 м.Слов`янськ Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1872 21362687 002504 05.05.2000 20000505 05.05.2005 Ефірне радіомовлення не діюча

1873 24206108 002506 05.05.2000 20000505 05.05.2003 Кабельне телемовлення не діюча

1874 30888560 002507 10.05.2000 20000510 10.05.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1875 24960420 002508 11.05.2000 20000511 11.05.2005 м. Херсон Ефірне радіомовлення не діюча

1876 05766356 002509 11.05.2000 20000511 11.05.2010 м. Суми та Сумська область не діюча

1877 24609237 002510 12.05.2000 20000512 12.05.2005 Ефірне телемовлення не діюча

1878 26153930 002511 12.05.2000 20000512 11.07.2007 м. Київ не діюча

1879 26153930 002512 12.05.2000 20000512 12.05.2009 не діюча

1880 22002073 002513 12.05.2000 20000512 12.05.2005 м.Харцизьк Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1881 30624330 002517 16.05.2000 20000516 16.05.2010 Автономна Республіка Крим не діюча

1882 30351050 002519 17.05.2000 20000517 17.05.2005 м.Севастополь та АР Крим Ефірне радіомовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

"Житомирський міський 
інформаційний центр"

м. Житомир, вул. 
Ольжича, 9

район, обмежений вулицями: проспект 
Миру, Клосовського, Малікова, пров. 

Каракульний міста Житомира

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Центр авiацiйної науково-
технiчної творчостi i 
культури "СОКIЛ"

Харкiвська обл., м. 
Вовчанськ, вул. 

Пушкiна, 2
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт"

м.Вінниця, 
вул.Київська, 14, 

корп."Б"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство зв`язку 
"Н`ютел" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Харків, вул.Сумська, 
14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіан"

м.Херсон, 
вул.Жовтневої 
Революції, 9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "СВІТ"

м. Дніпропетровськ, 
вул. 

Фабричнозаводська, 20, 
кв. 281

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛТАЙ"

м.Черкаси, 
вул.Батицького, 16

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технологічний зв`язок 
Фарлеп-Дон"

м.Донецьк, 
вул.Гастрономічна, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ІРЕЛЬ"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Металургів, 69, кв.37

в будинках, розташованих на ділянках, 
обмежених вулицями Казанцева, 

Артема, Митрополитською та 
адміністративною межею Іллічівського 

району міста Маріуполя Донецької 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Олис"

Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 

вул.Гранична, 15

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "САТУРН - 
TV" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6

м.Умань та Уманський р-н Черкаської 
області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ 
"ТРЕЙД - ЕКСПРЕС"

Луганська область, м. 
Лисичанськ, кв. 

Жовтневої революцiї, 
38, кв. 60

мiкрорайон акцiонерного товариства 
"Завод РТI" м. Лисичанська Луганської 

областi

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія КСК"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Свердлова, 39/5

Ленінський район міста 
Дніпропетровська

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ваше 
радіо"

м. Херсон, вул. 
Чорноморська, 6

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"СУМИХІМПРОМ"

м. Суми, вул. 
Харківська

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "АВТОР ТВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

пр-т  50 років СРСР, 1-
Е, кв.79

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
кіпрське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"ОПТІМА ТЕЛЕКОМ"

м. Дніпропетровськ, пр-
т Кірова, 141, кв. 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
кіпрське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"ОПТІМА ТЕЛЕКОМ"

м. Дніпропетровськ, пр-
т Кірова, 141, кв. 15

Запорізька, Дніпропетровська, 
Донецька, Львівська, Одеська, 
Харківська, Херсонська, Івано-

Франківська області, включаючи 
облцентри, м.Севастополь, АР Крим, 

Київська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Браво"

Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.А.Чумака, 52

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кримська телефонна 
компанія"

м.Сімферополь, 
вул.Треньова, 17, кв.17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ЦЕНТР"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Балаклавська, 68



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 88 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1883 25319777 002520 18.05.2000 20000518 18.05.2010 не діюча

1884 30714429 002521 18.05.2000 20000518 18.05.2005 м.Рубіжне Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

1885 30779334 002524 19.05.2000 20000519 19.05.2010 м.Київ та Київська область не діюча

1886 30451580 002525 23.05.2000 20000523 23.05.2005 м.Армянськ АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

1887 25626048 002526 23.05.2000 20000523 23.05.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1888 25225295 002527 24.05.2000 20000524 24.05.2005 м.Львів та Львівська область Транкінговий зв`язок не діюча

1889 05471265 002529 24.05.2000 20000524 24.05.2010 м. Харків не діюча

1890 24876895 002530 24.05.2000 20000524 24.05.2010 не діюча

1891 30028706 002531 25.05.2000 20000525 25.05.2010 Одеська область не діюча

1892 23948670 м.Львів, пл.Ринок, 1 002532 25.05.2000 20000525 25.05.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

1893 25001791 002533 01.06.2000 20000601 01.06.2005 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області Кабельне телемовлення не діюча

1894 02651374 002535 08.06.2000 20000608 08.06.2010 м.Рівне не діюча

1895 30863368 002536 09.06.2000 20000609 09.06.2010 не діюча

1896 21127420 002537 09.06.2000 20000609 09.06.2010 м.Суми не діюча

1897 22927111 002538 12.06.2000 20000612 10.03.2008 м.Київ та Київська область не діюча

1898 30058112 002540 13.06.2000 20000613 13.06.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1899 30019801 002542 14.06.2000 20000614 14.06.2010 м. Київ та Київська область не діюча

1900 30637025 002543 14.06.2000 20000614 14.06.2010 м. Київ не діюча

1901 30966266 002544 14.06.2000 20000614 14.06.2010 м.Київ та Київська область не діюча

1902 19047622 002545 14.06.2000 20000614 14.06.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

1903 30745017 002548 14.06.2000 20000614 14.06.2010 Дніпропетровська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

Агропромислова 
корпорація "Зоря"

Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. 

Зоря, вул. Жовтнева, 2

села Заря, Грабів, Білів, Дерев`яне, 
Голишів, Клевань Рівненського району 

Рівненської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "РКС"

Луганська обл., 
м.Рубіжне, пр-т Кірова, 

17

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.СТО
ЛИЦЯ"

м.Київ, вул.Козацька, 
120/4

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Візит-
А"

АР Крим, м.Армянськ, 
мкр-н Генерала 

Васильєва, 1, кімн.92

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"АМОС"

АР Крим, м.Алушта, 
с.Малий Маяк, 
пров.Кривий, 9

с. Малий Маяк та смт Партеніт міста 
Алушти Автономної Республіки Крим

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Новітні наукові технології

м.Львів, пл.Міцкевича, 
9

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Обласне підприємство 
"Харківські теплові мережі"

м. Харків, вул. 
Енергетична, 11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Кримаеролайн"

м.Сімферополь, 
пров.Заводський, 35

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район Автономної Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком 

-Буд"

м. Одеса , вул. 
Новосельського, 99/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Львівське комунальне 
підприємство "Міський 
центр інформаційних 

технологій"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИВБАС-ТЕЛЕКОМ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, пр-т 

Гагаріна, 57

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Рівненське дочірнє 
підприємство 

"РІВНЕТУРИСТ" АТ 
"Укрпрофтур"

м.Рівне, вул.Київська, 
36

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Самтел"

Львівська обл., 
Самбірський р-н, 

с.Нагірне

м.Самбір та Самбірський р-н Львівської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технічний центр РАДІО 
СИСТЕМИ"

м.Суми, м-н 
Незалежності, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

м.Київ, вул. Лисенка, 8-
А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Готельний 

комплекс "РУСЬ"

м.Київ, 
вул.Госпітальна, 4

приміщення ВАТ "Готельний комплекс 
"РУСЬ" м.Київ

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укртрансгаз" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

 м.Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн трейд"

м.Київ, вул.Шевцова, 1, 
к.106

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крокус 

Телеком"

м.Київ, вул.Бубнова, 
11/8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інфозв`язок"

м.Одеса, 
вул.В.Арнаутська, 72/74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "Сателіт"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Панікахі, 15

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 89 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1904 Ханевич Юрій Михайлович 242730705 002549 14.06.2000 20000614 14.06.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1905 24603594 002550 15.06.2000 20000615 15.06.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1906 30675228 002551 16.06.2000 20000616 16.06.2010 м. Київ не діюча

1907 25623877 002553 16.06.2000 20000616 16.06.2005 Ефірне радіомовлення не діюча

1908 00191135 002554 20.06.2000 20000620 20.06.2005 м.Харцизьк Донецької області Ефірне телемовлення не діюча

1909 13821690 002555 20.06.2000 20000620 20.06.2005 м.Дрогобич Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1910 30782640 002557 20.06.2000 20000620 20.03.2010 м. Київ не діюча

1911 25348661 002558 20.06.2000 20000620 20.06.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1912 Концерн "Чексіл" 22822814 002559 20.06.2000 20000620 20.06.2010 м. Чернігів не діюча

1913 30488720 002560 20.06.2000 20000620 20.06.2010 Україна не діюча

1914 20422105 002563 29.06.2000 20000629 29.06.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1915 00153117 002564 29.06.2000 20000629 29.06.2010 не діюча

1916 30741080 002566 03.07.2000 20000703 03.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1917 24932850 002568 11.07.2000 20000711 11.07.2005 Подільський район м Київ Кабельне телемовлення не діюча

1918 20170262 002569 13.07.2000 20000713 13.07.2005 м. Рубіжне Луганської області Кабельне телемовлення не діюча

1919 30707715 002571 17.07.2000 20000717 17.07.2005 м.Кіровоград та Кіровоградська область Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1920 20999916 002573 18.07.2000 20000718 18.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1921 25467087 002574 19.07.2000 20000719 19.07.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

1922 30014337 002575 19.07.2000 20000719 19.07.2005 м.Авдіївка Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

1923 24314967 002576 19.07.2000 20000719 19.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1924 Серов Руслан Миколайович 260561103 002577 21.07.2000 20000721 21.07.2005 смт.Чорноморське АР Крим Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 
кв.Ленінського 
комсомолу, 30/2

в мікрорайонах АТ "Завод РТІ" і АТ 
"Лиссода" міста Лисичанська 

Луганської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Лотос-

Констар"

Дніпропетровська обл., 
Широківський р-н, 

смт.Широке, 
вул.Кам`яногірка, 2

смт.Широке та населені пункти 
Широківського р-ну Дніпропетровської 

області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 

Системи Зв`язку"

м.Київ, б-р Дружби 
Народів, 9, кв.56

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Південне комерційне 

телебачення-98"

м.Сімферополь, 
вул.Будівельників, 37

м.Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Харцизький 

трубний завод"

Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.Патона, 9

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне комунальне 
підприємство "Екран"

Львівська обл., 
м.Дрогобич, 

вул.Грушевського, 170

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сільвер 

Телеком"

м. Київ, вул. А.Іванова, 
10

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"САТЕЛІТ"

м.Тернопіль, 
вул.С.Стадникової, 

17/13

на території мікрорайону "Східний" 
міста Тернополя

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

м. Чернігів, вул. Щорса, 
66

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Iнтелектуальнi 

комунiкацiї"

м. Київ, вул. Уманська, 
23/9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Верховина"

Житомирська обл., м. 
Бердичiв, вул. Ленiна, 8

в районах вулиць Ленiна, Свердлова, 
Миру, Л.Карастоянової, 

Б.Хмельницького мiста Бердичева 
Житомирської областi

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне акціонерне 
товариство 

"Чорноморнафтогаз"

АР Крим, 
м.Сімферополь, пр-т 

Кірова, 52

м.Севастополь та Автономна Республіка 
Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Вік"

Житомирська обл., м. 
Бердичів, пров. 

Котляревського, 4, кв. 
30

в районах вулиць Леніна, Свердлова, 
Миру, Л.Карастоянової, 

Б.Хмельницького міста Бердичева 
Житомирської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

телерадіоорганізація 
"УКРТЕЛЕМЕРЕЖА"

м. Київ, вул. 
Гоголівська, 42

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна науково-
виробнича комерційна 

фірма "Кругозор"

Луганська обл., 
м.Рубіжне, 

вул.Менделєєва, 22-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кратер"

м.Кіровоград, 
вул.Волкова, 30, кв.112

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЕФІР"

м.Одеса, 
вул.Артилерійська, 1

в межах вулиць Балківської, 
Приморської, Маразлиєвської, 

Белінського, Пироговської, 
Пантелеймонівської, Мечникова, 

Генерала Цвєтаєва, Заньковецької м. 
Одеси.

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерпорт"

м.Харків, 
вул.Мироносицька, 25

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ХІМІК"

Донецька обл., 
м.Авдіївка, 

вул.К.Маркса, 2-А, 
кв.58

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНМАРТ"

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Ржевська, 5

на території мікрорайону №1 житлового 
масиву "Будівельників", кварталу 

№1083 житлового масиву 
"Комсомольський", у межах вулиць Кап. 

Остапенка, пр. Леніна, пр. Перемоги, 
вул. Пушкінської, Комсомольської м. 

Горлівка Донецької області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

АР Крим, 
смт.Чорноморське, 
пров.Південний, 8



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 90 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1925 30687715 002578 21.07.2000 20000721 21.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1926 30728892 002581 21.07.2000 20000721 21.07.2010 м. Київ не діюча

1927 Хомич Наталія Петрівна 2448317242 002583 24.07.2000 20000724 24.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1928 31021900 002584 25.07.2000 20000725 25.07.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1929 30358296 002585 25.07.2000 20000725 27.07.2005 Харківська область Кабельне телемовлення не діюча

1930 06956892 002586 25.07.2000 20000725 25.07.2005 м. Харків та Харківська область Система Аудіотекс не діюча

1931 22579609 002587 27.07.2000 20000727 27.07.2010 м.Кузнецовськ Рівненської області не діюча

1932 25387336 002588 28.07.2000 20000728 12.03.2003 Україна Система Аудіотекс не діюча

1933 21560766 002590 28.07.2000 20000728 28.07.2005 м.Тернопіль та Тернопільська область Транкінговий зв`язок не діюча

1934 20455292 002591 01.08.2000 20000801 14.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

1935 00191342 002593 02.08.2000 20000802 02.08.2010 не діюча

1936 1800201194 002594 03.08.2000 20000803 03.08.2010 Одеська область не діюча

1937 30675390 002595 04.08.2000 20000804 04.08.2010 м. Київ не діюча

1938 23364394 002596 04.08.2000 20000804 04.08.2005 м.Дніпропетровськ Ефірне радіомовлення не діюча

1939 30853721 002597 08.08.2000 20000808 08.08.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1940 13767950 002599 09.08.2000 20000809 09.08.2010 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

1941 25472527 002604 10.08.2000 20000810 10.08.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1942 05427938 002606 16.08.2000 20000816 16.08.2010 м.Стаханов Луганської області не діюча

1943 23157968 002612 16.08.2000 20000816 23.08.2005 Пересилання грошових переказів не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
телерадіо студія "ОВІС-2" 

малого приватного 
підприємства "ОВІС"

Вінницька обл., 
м.Могилів-

Подільський, пр-т 
Незалежності, 137

м.Могилів-Подільський Вінницької 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерактивні Медіа 
Технології"

м. Київ, вул. 
Вербицького, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Безсонова, 15/41

в житловому масиві "Сонячний" міста 
Горлівка Донецької області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПОБУТРАДІОТЕХНІКА-
ПЛЮС"

м. Хмельницький, вул. 
Прибузька, 8

м. Хмельницький та Хмельницька 
область

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "ТВ+"

м. Харків, вул. 
Дерев`янка, 1-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничий кооператив 
"Союз-1"

м. Харків, вул. Сумська, 
17

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Панда"

Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н 

Незалежності, 9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "WPI 

Україна"

м. Київ, вул. Виборзька, 
25

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КРАМ"

м. Ужгород, пл. 
Ш.Петефi, 2-Б

м.Ужгород (вул. Г.Свободи, 
Челюскiнцiв, Ак.Корольова, 

Грушевського, 8 Березня, Можайського, 
Минайська, Бородiна, Декабристiв, 

Джамбула, Лермонтова, Тiхого, 
Шопена,Одеська,Свободи,Станцiйна,За

лiзнична, 
Пестеля,Вузька,Галана,Фучiка,Конопля

на,Макаренка)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне рудоуправління 
імені Кірова

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 14-А

Саксаганський район м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Сушков Олександр 
Володимирович

 Одеська обл., м. 
Білгород-

Дністровський, вул. 
Мирна, 2-А, кв. 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РІКАзв`язоксервіс"

м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 15-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Скіфія" 
(у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю)

Дніпропетровська обл., 
м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 2-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирській міський 
інформаційний центр - 

телемережа"

м.Житомир, 
вул.Ольжича, 9

район, окреслений вулицями:Соснова-
Кросовського-Гречко-пр.Миру-

Богунська-Свободи-Маршала Рибалка-
Садова-Парникова-Щорса-Овруцька-

Генерала Потапова-Ватутіна-Перемоги-
Короленка-Соснова міста Житомира

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "ЕМПІЛС-ЛТД" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Кіровоград, 
вул.Б.Хмельницького, 

203-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "Мережа 
кабельного телебачення 

"Діалог"

Харківська обл., 
Зміївський р-н, 

сел.Комсомольське, 
вул.Леніна, 18

селище Комсомольське Зміївського 
району Харківської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 
"Стахановський вузол 

виробничо-технологічного 
зв`язку" - доч. підпр. Держ. 

Холд. компанії 
"Луганськвугілля"

Луганська обл., м. 
Стаханов, вул. Леніна, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

м.Київ, вул.Вокзальна, 
1, к.20

м.Київ, м.Донецьк та Донецька область, 
м.Львів та Львівська область, м.Одеса та 
Одеська область, м.Харків та Харківська 

область



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 91 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1944 30371055 002613 23.08.2000 20000823 23.08.2005 м.Київ Система Аудіотекс не діюча

1945 2660502200 002614 23.08.2000 20000823 23.08.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1946 30026138 002617 01.09.2000 20000901 12.11.2008 м.Севастополь не діюча

1947 05427737 002618 05.09.2000 20000905 05.09.2010 Донецька область не діюча

1948 30109015 002621 05.09.2000 20000905 24.11.2013 м.Одеса та Одеська область не діюча

1949 30109015 002622 05.09.2000 20000905 24.11.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

1950 24731984 002623 07.09.2000 20000907 20.11.2002 Київська область Транкінговий зв`язок не діюча

1951 20110825 002625 08.09.2000 20000908 08.09.2010 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

1952 31054344 002627 11.09.2000 20000911 11.09.2010 Донецька область не діюча

1953 30147008 002628 12.09.2000 20000912 12.09.2005 м.Черкаси Ефірне радіомовлення не діюча

1954 22891175 002629 12.09.2000 20000912 12.09.2010 м. Київ не діюча

1955 31073723 002630 12.09.2000 20000912 12.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1956 25307113 002631 13.09.2000 20000913 13.09.2010 м.Житомир та Житомирська область не діюча

1957 22830943 002632 13.09.2000 20000913 13.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1958 30999768 002634 13.09.2000 20000913 13.09.2010 Львівська область не діюча

1959 31066353 002635 14.09.2000 20000914 14.09.2010 м.Суми та Сумська область не діюча

1960 20813656 002637 14.09.2000 20000914 14.09.2005 м.Львiв Кабельне телемовлення не діюча

1961 31124458 002638 14.09.2000 20000914 14.09.2010 не діюча

1962 31043065 002639 14.09.2000 20000914 14.09.2010 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

1963 30989922 002640 14.09.2000 20000914 14.09.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотелко Україна"

м.Київ, вул.Дружби 
Народів, 19

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватний пiдприємець 
Бутенко Iрина Iванiвна

Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. Клубна, 

21, к. 18

по вулицях Кошевого, 1, Широка, 4, 
Ватутiна, 82, Чехова, 2, 11, Клубна, 6, 

11, 19, 21 м. Конотопа Сумської областi

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима-

Сервіс зв`язок"

м.Севастополь, пр-т 
Генерала Острякова, 

248-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку"

Донецька обл., м. 
Добропілля, вул. 
Фестивальна, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 
телекомунікації"

м.Одеса, вул.Мала 
Арнаутська, 66

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 
телекомунікації"

м.Одеса, вул.Мала 
Арнаутська, 66

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Політранк"

м.Київ, пр-т Перемоги, 
67

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство - науково-

виробнича фірма "Елекомс"

м.Вінниця, вул.Карла 
Маркса, 8

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Маріупольське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Енгельса, 26/2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
Радіокомпанія "Черкаси-

Вибір"

м.Черкаси, 
вул.Смілянська, 128/1, 

кв.88

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Укрком"

м.Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телебойман" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 
телерадіокомпанії 

"Телебойман" ("ТБМ") 
ЛТД"

м.Львів, вул.Довженка, 
8

в житловому масиві "Сихів" міста 
Львова

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє виробниче 
підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртаксофон" 
Науково-виробничої 

приватної телефонної 
компанії "Реком"

м. Житомир, вул. 
Київська, 77

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
приватна фірма 

"Телекомунікаційні 
Інформаційні Мережі"

Чернігівська обл., 
м.Прилуки, 

вул.Переяславська, 10, 
кв.34

м.Прилуки та м.Ніжин Чернігівської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КВАНТ"

Львівська обл., 
Мостиський р-н, 

с.Шегині, вул. Дружби, 
184

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телекомунікаційні 

системи"

м.Суми, пров.Пляжний, 
3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Телекомпанiя "Львiв-КТБ"-
дочiрнє пiдприємство 

вiдкритого акцiонерного 
товариства 

"Київтелемонтаж"

м.Львiв, 
вул.Виговського, 29-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дніпропетровське Дочірнє 
підприємство "ФАРЛЕП"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Пастера, 28

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Миколаївське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

м.Миколаїв, вул.Лягіна, 
2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Харків" 

Телекомунікаційної 
компанії товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп-

Інвест"

м.Харків, 
вул.Пушкінська, 79/2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 92 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1964 30083421 002643 15.09.2000 20000915 15.09.2010 м. Миколаїв та Миколаївська область Транкінговий зв`язок не діюча

1965 30499679 002645 15.09.2000 20000915 15.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1966 2271600260 002647 15.09.2000 20000915 15.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1967 31095548 002648 15.09.2000 20000915 15.09.2010 Автономна Республіка Крим не діюча

1968 25019457 002649 18.09.2000 20000918 18.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1969 25418918 002650 18.09.2000 20000918 18.09.2005 м.Одеса та Одеська область Кабельне телемовлення не діюча

1970 25138308 002653 19.09.2000 20000919 19.09.2010 Автономна Республіка Крим не діюча

1971 2580215157 002654 19.09.2000 20000919 19.09.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1972 01190273 002655 20.09.2000 20000920 20.09.2010 м.Дніпропетровськ та область не діюча

1973 30411181 002658 20.09.2000 20000920 20.09.2010 не діюча

1974 20726176 002659 21.09.2000 20000921 21.09.2005 м.Севастополь та АР Крим Транкінговий зв`язок не діюча

1975 00110728 002661 22.09.2000 20000922 22.09.2010 м.Запоріжжя не діюча

1976 21560766 002663 22.09.2000 20000922 22.09.2005 Сумська та Чернівецька області Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

1977 19106043 002664 26.09.2000 20000926 26.09.2005 м.Берегово Закарпатської області Кабельне телемовлення не діюча

1978 24378341 м.Київ, вул.Лєскова, 9 002665 02.10.2000 20001002 20.02.2013 м.Київ не діюча

1979 25374687 002666 06.10.2000 20001006 06.10.2005 м. Вознесенськ Миколаївської областi Кабельне телемовлення не діюча

1980 23531065 002669 06.10.2000 20001006 06.10.2005 м.Славутич Київської області Кабельне телемовлення не діюча

1981 23531065 002671 06.10.2000 20001006 06.10.2010 не діюча

1982 30356613 002672 10.10.2000 20001010 10.10.2005 м.Миколаїв Львівської області Кабельне телемовлення не діюча

1983 05477764 002673 10.10.2000 20001010 10.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЗАС"

м.Миколаїв, 
вул.Гайдара, 6, кв.14

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Теленавігатор"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 
вул.Якіра, 5-А

у житловому масиві по вулицях 
Ухтомського, Матросова, Маршака, 
Федориненка, Черкасова, Смирнова, 

Бірюзова, І.Сірка, Короленка 
Тернівського р-ну міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області та м. 
Долинська Кіровоградської області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватний пiдприємець 
Кореновська Наталiя 

Павлiна

Житомирська обл., м. 
Бердичiв, вул. Фрунзе, 

5, кв. 28

у мiкрорайонi Червоної Гори (вулицi 
Котовського, Червона Гора, 

Бр.Мiхєєвих, Будьоного) мiста 
Бердичева Житомирської областi

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Крим"

м.Сімферополь, 
вул.Самохвалова, 19

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СкайЛінк"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, в/м-33, 
"Будинок побутових 

послуг"

Житловий масив "Дружба", вул. 
Мухіної, вул. Промислова, вул. 

Кокчетавська,с. Залізничне, в/м № 33 
Довгинцевського району міста Кривий 

Ріг Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕАЛ-

ТБ"

м.Одеса, 
вул.Тираспільська, 

27/29

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"Севастопольтелеком"

м.Севастополь,вул.Гене
рала Петрова,7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Вереславський 

Віталій Семенович

Дніпропетровська обл., 
м.Вільногірськ, 
вул.Ленінського 

Комсомолу, 38, кв.24

в житлових масивах: вул. Леніна, 
Гагаріна, Варена, б-р Миру та б-р 

Ленінського Комсомолу міста 
Вільногірськ Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне проектно-
будівельне та 

експлуатаційне, комерційне 
товариство закритого типу 

"ЦВЕК-Д"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Старокодацька, 9

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Камиш-Бурун"

м.Керч, 
вул.Орджонікідзе, 12

м.Керч та Ленінський р-н Автономної 
Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

м.Сімферополь, 
вул.Київська,114

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Запорізький 

завод важкого 
кранобудування"

м.Запоріжжя, 
вул.Кияшка, 16-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Техноторговий центр 
"Телевідеотехніка-

телесервіс"

Закарпатська обл., 
м.Берегово, 

вул.Мужайська, 119

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Фортуна"

Миколаївська обл., м. 
Вознесенськ, вул. 

Будiвельникiв, 11, к. 71
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
національні комунікації 

"УНК"

Київська обл., 
м.Славутич, Київський 

квартал, 8, кв.14

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
національні комунікації 

"УНК"

Київська обл., 
м.Славутич, Київський 

квартал, 8, кв.14

м.Славутич Київської області та 30-км 
зона відчуження ЧАЕС

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія "НПК-

Сат"

Львівська обл., 
м.Миколаїв, пр-т 
Грушевського, 12, 

кімн.1-А
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Конотопське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"РАДІОСЕРВІС"

Сумська обл., 
м.Конотоп, 

вул.Ген.Тхора, 61-А

по вулицях Генерала Тхора, Короленка, 
Жарікова, Висока, Лесового, 

Депутатаська, Лазаревського міста 
Конотопа Сумської області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 93 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

1984 13986617 002674 19.10.2000 20001019 19.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1985 20765851 002675 20.10.2000 20001020 20.10.2005 м. Львiв Ефірне телемовлення не діюча

1986 22101109 002676 20.10.2000 20001020 20.10.2005 м.Виноградів Закарпатської області Кабельне телемовлення не діюча

1987 25286345 002677 23.10.2000 20001023 05.02.2008 м. Київ не діюча

1988 25286345 002678 23.10.2000 20001023 05.02.2008 Київська область не діюча

1989 25126127 002679 23.10.2000 20001023 23.10.2010 не діюча

1990 31108855 002680 23.10.2000 20001023 23.10.2010 м.Київ та Київська область не діюча

1991 30369072 м.Київ, вул.Чалого, 3 002681 23.10.2000 20001023 23.10.2010 м.Київ не діюча

1992 Фірма "Екран" 13668567 м.Київ, б-р Лепсе, 5-Г 002682 23.10.2000 20001023 23.10.2005 Жовтневий район м. Київ Кабельне телемовлення не діюча

1993 21996377 002684 24.10.2000 20001024 24.10.2010 не діюча

1994 30476610 002686 24.10.2000 20001024 24.10.2005 м.Черкаси та Черкаська область Транкінговий зв`язок не діюча

1995 30889695 002687 24.10.2000 20001024 24.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1996 24558439 002688 24.10.2000 20001024 24.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

1997 20857932 002689 24.10.2000 20001024 24.10.2010 Львівська область не діюча

1998 00191230 002691 24.10.2000 20001024 24.10.2010 м.Запоріжжя не діюча

1999 00191000 002693 25.10.2000 20001025 25.10.2010 не діюча

2000 21079520 002694 25.10.2000 20001025 25.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

2001 30601161 002695 25.10.2000 20001025 25.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

2002 00373959 002696 26.10.2000 20001026 26.10.2010 Садгірський район м.Чернівці не діюча

2003 13852472 002697 26.10.2000 20001026 26.10.2005 м. Миколаїв (згiдно з додатком) Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Промінь"

м.Рівне, 
вул.Грушевського, 40, 

кв.123

вулиці Дубенська, 40,42,44,46, 
Макарова, 2,4,6,8,10, Паркова, 2,4,6,8, 

Тополева, 17; р-н, обмежений вулицями 
Бендери, Тополева, Драгоманова, 24-го 

Серпня міста Рівне

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Закрите акцiонерне 
товариство 

"Телерадiокомпанiя 
ЛЮКС"

м. Львiв, пл. Галицька, 
15

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Виноградів ТВ"

Закарпатська обл., 
м.Виноградів, пл.Миру, 

4

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна 

компанія"

м.Київ, 
вул.Саксаганського, 72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна 

компанія"

м.Київ, 
вул.Саксаганського, 72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ЛТД 

"КрымАзовСвязьинвест"

АР Крим, Ленінський 
р-н, смт. Щолкіно, а/с 

37

Ленінський район Автономної 
Республіки Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітел"

м.Київ, вул.Горького, 
91/14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТРИСТАР"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Багатогалузева комерційна 
фірма (на правах 

товариства з обмеженою 
відповідальністю) БКФ 

"СУПУТНИК"

Донецька обл., 
м.Добропілля, 

вул.Гагаріна, 22

селище Новодонецьке Добропільського 
р-ну Донецької області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ"

м.Черкаси, вул.Героїв 
Дніпра, 83, кв.12

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ЮГ-

С"

м.Севастополь, 
вул.Погорєлова, 29, кв.4

м.Інкерман Балаклавського р-ну 
м.Севастополь

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіоагентство 

"ТЕРРА"

м.Чернігів, 
вул.Стахановців, 10, 

к.89

в районі заводу "Автодеталь" та 
ремонтно-механічного заводу 

"Жовтневий молот" міста Чернігова

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергозв`язок"

м. Львів, вул. 
Дж.Вашингтона, 7

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 

"Запоріжсталь", 00191230, 
м. Запоріжжя

м.Запоріжжя, Південне 
шосе, 72

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00191000, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЕРГОН"

м.Полтава, вул.Героїв 
Сталінграду, 24/34-А, 

кв.356

села Полтавського р-ну Полтавської 
області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СКАЙНЕТ"

м.Полтава, 
вул.Полтава-4, буд.7, 

кв.8

Полтава-4, вулиця М.Бірюзова, (від 
початку до №62 включно), провулок 
Шевченка Київського району міста 

Полтави

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернівецький 
олійно-жировий комбінат"

м.Чернівці, 
вул.М.Тореза, 17

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Мале 

спiльне пiдприємство 
"Незалежна телекомпанiя 

"Норма-Центр"

м. Миколаїв, пр-т 
Жовтневий, 321/1



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 94 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2004 30184815 002699 26.10.2000 20001026 26.10.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2005 01270761 м.Київ, б-р Лепсе, 26 002701 26.10.2000 20001026 26.10.2010 не діюча

2006 31059536 002702 26.10.2000 20001026 26.10.2010 АР Крим не діюча

2007 25203520 002703 26.10.2000 20001026 26.10.2010 м. Київ Система Аудіотекс не діюча

2008 00213428 002705 26.10.2000 20001026 26.10.2010 м.Запоріжжя не діюча

2009 30299131 002706 26.10.2000 20001026 26.10.2005 Кабельне телемовлення не діюча

2010 24378341 м.Київ, вул.Лєскова, 9 002707 26.10.2000 20001026 23.02.2013 м.Київ не діюча

2011 02647763 002708 26.10.2000 20001026 26.10.2010 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2012 02647763 002710 26.10.2000 20001026 26.10.2005 Проводове мовлення не діюча

2013 30867603 002713 27.10.2000 20001027 27.10.2005 м. Київ Ефірне радіомовлення не діюча

2014 05905668 002714 27.10.2000 20001027 27.10.2010 м.Київ не діюча

2015 31126003 002715 30.10.2000 20001030 30.10.2010 Овідіопольський район Одеської області не діюча

2016 30275194 002716 02.11.2000 20001102 02.11.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2017 30987365 002717 02.11.2000 20001102 02.11.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2018 30678171 002718 02.11.2000 20001102 15.03.2010 не діюча

2019 30678171 002719 02.11.2000 20001102 15.03.2010 Дніпропетровська область не діюча

2020 25282672 002720 02.11.2000 20001102 14.01.2004 Україна Система Аудіотекс не діюча

2021 30922873 002721 02.11.2000 20001102 02.11.2005 Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

м.Харків, вул. Каразіна, 
2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Виробничо-технічний 
вузол зв`язку" (ВТВЗ)

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Східно-

Кримська енергетична 
компанія"

м.Сімферополь, 
вул.Київська, 74/6

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство - Міжнародний 

центр культурних та 
ділових зв`язків 

"КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"

м. Київ, вул. 
Голосіївська, 7

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ЗАПОРІЖТРАНФОРМАТ
ОР"

м.Запоріжжя, 
Дніпропетровське 

шосе, 3

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніко-

ТВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Урицького, 26-А

мкрн Макулан Центрально-Міського р-
ну та мкрн Східний-1 Довгінцівського р-

ну міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
міжміського та міжнародного телефонного зв`язку 
загального користування та надання послуг у цих 

мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приазовське дочірнє 
підприємство закритого 
акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок 
України 

"Укрпрофоздоровниця"

Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського, 
12/24

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приазовське дочірнє 
підприємство закритого 
акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок 
України 

"Укрпрофоздоровниця"

Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського, 
12/24

курортна зона м.Бердянськ Запорізької 
області (санаторій "Лазурний", "Нива", 

"Приазов`є", "Бердянськ")

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Телерадiокомпанiя 
"Спiвдружнiсть"

м. Київ, вул. 
Малиновського, 4

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне видавництво 
"Преса України" 

Державного управління 
справами, 05905668, м. 

Київ

м.Київ, пр-т Перемоги, 
50

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРОСС-

ОВІДІЙ"

Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 
смт Овідіополь, вул. 

Леніна, 220

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

м.Львів, 
вул.Дорошенка, 44/2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Міжнародний Банк 
Комунікацій"

м.Харків, вул.Космічна, 
14, кв.14

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Цифрові Глобальні 

Телекомунікації"

м.Київ, вул.Артема, 55-
Б

м.Київ та Київська область, Львівська, 
Донецька, Харківська, Одеська області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Цифрові Глобальні 

Телекомунікації"

м.Київ, вул.Артема, 55-
Б

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

м.Київ, вул.Леонтовича, 
3

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЛЬТАІР"

Донецька обл., м. 
Маріуполь, б-р 

Комсомольський, 26, к. 
2

у будинках, розташованих на території 
б-ру Комсомольський, вул. Ломізова, б-
ру 50років Жовтня, вул. Орджонікідзе, 
вул. Азовстальській, пр-ту Перемоги 

Орджонікідзевського р-ну міста 
Маріуполя Донецької області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 95 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2022 25072130 002723 02.11.2000 20001102 02.11.2010 не діюча

2023 31047536 002725 08.11.2000 20001108 08.11.2010 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2024 30524339 002726 09.11.2000 20001109 09.11.2005 Транкінговий зв`язок не діюча

2025 20355550 002727 09.11.2000 20001109 09.11.2010 не діюча

2026 04713033 м.Київ, вул.Лисенка, 6 002728 09.11.2000 20001109 09.11.2010 Сумська область не діюча

2027 04713033 м.Київ, вул.Лисенка, 6 002729 09.11.2000 20001109 09.11.2010 не діюча

2028 20243383 002731 13.11.2000 20001113 13.11.2005 Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

2029 30231691 002732 14.11.2000 20001114 14.11.2005 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області Кабельне телемовлення не діюча

2030 30539387 002733 14.11.2000 20001114 14.11.2005 Кабельне телемовлення не діюча

2031 21133679 002734 17.11.2000 20001117 17.11.2010 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

2032 30256684 002736 20.11.2000 20001120 20.11.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

2033 24737633 002737 20.11.2000 20001120 20.11.2005 Система Аудіотекс не діюча

2034 21060561 002738 22.11.2000 20001122 22.11.2005 м.Гадяч Полтавської області Кабельне телемовлення не діюча

2035 01239559 002739 22.11.2000 20001122 22.11.2010 м.Запоріжжя не діюча

2036 03534593 002740 07.12.2000 20001207 07.12.2010 м.Харків не діюча

2037 2405105914 002741 08.12.2000 20001208 08.12.2005 м.Рені Одеської області Кабельне телемовлення не діюча

2038 30488720 002742 14.12.2000 20001214 20.06.2010 Україна не діюча

2039 22445760 002743 15.12.2000 20001215 15.12.2005 м.Одеса та Одеська область Транкінговий зв`язок не діюча

2040 24206108 002744 15.12.2000 20001215 19.11.2003 Кабельне телемовлення не діюча

2041 Телерадiокомпанiя "РТБ" 24501793 002745 18.12.2000 20001218 16.12.2004 Кабельне телемовлення не діюча

2042 30353078 002746 27.12.2000 20001227 27.12.2005 м.Вугледар Донецької області Кабельне телемовлення не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв`язку"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Л.Ребета, 2

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Связь-сервіс"

м.Херсон, вул.Лісна, 2, 
кв.28

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"ОМіТех"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

51-Б

м.Київ та Київська область, м.Вінниця 
та область, м.Ужгород та Закарпатська 
область, м.Дніпропетровськ та область, 

м.Запоріжжя та область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "АЗОВ"

Донецька обл., м. 
Маріуполь, пр-т Ілліча, 

145/147

Іллічівський р-н м.Маріуполя Донецької 
області

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне територіально-
галузеве об`єднання 
"Південно-Західна 

залізниця"

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне територіально-
галузеве об`єднання 
"Південно-Західна 

залізниця"

м.Київ та Київська область, м.Вінниця 
та Вінницька область, м.Житомир та 

Житомирська область, м.Хмельницький 
та Хмельницька область, м.Чернігів та 

Чернігівська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

холдінгова компанія "ІТК"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Фурманова, 15

м.Дніпропетровськ та м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Центрум-Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 
вул.Якіра, 5-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ДНІСТЕР"

м.Львів, вул.Коперніка, 
33/8

в жилмасиві "Парк ім.Франка" в межах 
вулиць І.Франка-Стрийська-

Гвардійська-Коперника-С.Бандери-
О.Невського-Листопадового Чину -пр-т 

Свободи -пл.Соборна міста Львів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стар 

Софт"

м.Тернопіль, 
вул.Шашкевича, 3/71

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС 

СЕРВІС ПЛЮС"

м.Одеса, 
вул.Катерининська, 27

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"МЕДІА ІНВЕСТ"

м.Київ, 
пров.Киянівський, 3-7

Україна (крім м.Київ, 
Дніпропетровської, Львівської, 

Донецької, Харківської, Одеської 
областей)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"Візит"

Полтавська обл., 
м.Гадяч, вул.Леніна, 11

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Запоріжбуд"

м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 74

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Інститут радіофізики та 
електроніки 

ім.О.Я.Усикова 
Національної Академії наук 

України

м.Харків, 
вул.Академіка 
Проскури, 12

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Хаджиміті Григорій 
Костянтинович

Одеська обл., м.Рені, II-
й провулок Зелений, 5

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтелектуальні 

комунікації"

м.Київ, вул.Народного 
Ополчення, 1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "ТАГО" у вигляді 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

м.Одеса, вул.Буніна, 37, 
кв.1

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія Трейд-
Експрес"

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, кв. 

Жовтневої революції, 
38/60

мікрорайон акціонерного товариства 
"Завод РТІ" м. Лисичанська Луганської 

області

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

АР Крим, 
м.Сiмферополь, вул. 

Севастопольська, 30/7, 
кв.2

в районi вул. Бетховена, Суходольної, 
51-ої Армiї, Київської, М.Залки мiста 
Сiмферополя Автономної Республiки 

Крим

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "ВІВА"

Донецька обл., 
м.Вугледар, вул.30 

років Перемоги, 4, кв.33



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 96 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2043 30650926 002747 28.12.2000 20001228 28.12.2005 Кабельне телемовлення не діюча

2044 01125809 ВД 002388 07.02.2000 07.02.2000 07.02.2010 м. Ренi Одеської областi не діюча

2045 04833760 ВД 002401 16.02.2000 16.02.2000 16.02.2010 м. Днiпропетровськ не діюча

2046 01131520 ВД 002423 03.03.2000 03.03.2000 03.03.2010 м. Луганськ не діюча

2047 19470530 ВД 002429 14.03.2000 20000314 14.03.2000 м.Харків та Харківська область не діюча

2048 00858326 ВД 002515 15.05.2000 15.05.2000 15.05.2010 не діюча

2049 00131268 ВД 002528 24.05.2000 24.05.2000 24.05.2010 м. Донецьк та Донецька область не діюча

2050 24542556 ВД 002552 16.06.2000 16.06.2000 16.06.2010 не діюча

2051 30274033 ВД 002561 27.06.2000 27.06.2000 27.06.2010 Автономна Республiка Крим не діюча

2052 25413832 ВД 002562 27.06.2000 27.06.2000 27.06.2010 Одеська область не діюча

2053 25005369 ВД 002565 30.06.2000 30.06.2000 30.06.2010 не діюча

2054 14209034 ВД 002592 01.08.2000 20000801 23.05.2002 м. Черкаси та примiська зона Ефірне радіомовлення не діюча

2055 31024770 ВД 002683 24.10.2000 24.10.2000 24.10.2010 м. Київ та Київська область не діюча

2056 01552233 ВД 002704 26.10.2000 26.10.2000 26.10.2010 м. Київ не діюча

2057 30049034 ВД 002724 03.11.2000 03.11.2000 03.11.2010 не діюча

2058 30651118 ВД 002730 10.11.2000 10.11.2000 10.11.2010 Запорiзька область не діюча

2059 Фiрма "Iлбiрс" 24875323 ВД 002735 17.11.2000 17.11.2000 17.11.2010 не діюча

2060 13804674 002748 03.01.2001 20010103 03.01.2006 Кабельне телемовлення не діюча

2061 03328764 002749 12.01.2001 20010112 12.01.2011 м. Київ не діюча

2062 21585789 002750 26.01.2001 20010126 26.01.2006 м. Київ Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

2063 25231090 002751 29.01.2001 20010129 29.01.2006 м.Львів Транкінговий зв`язок не діюча

2064 13787639 002752 21.02.2001 20010221 21.02.2006 Кабельне телемовлення не діюча

2065 13387644 002753 02.03.2001 20010302 02.03.2006 м.Сєвєродонецьк Луганської області Радіальний зв`язок (Алтай, Карт) не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

"Телекомпанія МАСКА"

м.Львів, 
вул.Білоцерківська, 10

в житлових масивах "Бондарівка" в 
межах вулиць Освицька - Хуторівка - 

Стрийська - межа міста, "Новий Львів" в 
межах вулиць Стрийська -Хуторівка - 

пр-т Червоної Калини - Луганська - 
Зелена м. Львова

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Ренiйський морський 
торговий порт

68802, Одеська обл., м. 
Ренi, вул. Дунайська, 

188

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство "Науково-

виробниче пiдприємство 
"Орбiта"

49600, м. 
Днiпропетровськ, вул. 

Панiкахи, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Луганське державне 
авiацiйне пiдприємство 

"Луганськi авiалiнiї"

91039, м. Луганськ, 
аеропорт

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС"

м.Харків, вул.Космічна, 
14, кв.1

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"Львiвагротранссервiс"

81121, Львiвська обл., 
Пустомитiвський р-н, с. 

Муроване

с. Муроване Пустомитiвського району 
Львiвської областi

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"Донецькобленерго"

84601, Донецька, м. 
Горлiвка, пр-т Ленiна, 

11

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Топ-Нет"

67700, Одеська обл., м. 
Бiлгород-

Днiстровський, вул. 
Першотравнева, 70

м. Бiлгород-Днiстровський та Бiлгород-
Днiстровський район Одеської областi

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Науково-виробниче 
приватне пiдприємство 
"ПIВДЕЛЕКТРОКОМ"

97400, АР Крим, м. 
Євпаторiя, вул. 9-го 
Травня, 39-А, кв. 51

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Мале приватне 
підприємство "КОСМЕТ-

П", 25413832, м. Ізмаїл 
Одеської області

68600, Одеська обл., м. 
Iзмаїл, вул. Толбухiна, 

18/5

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю фiрма 

"МакроКомп"

51921, 
Днiпропетровська 

область, м. 
Днiпродзержинськ, вул. 

Сировця, 47, к. 25

м. Кiровоград та Кiровоградська область
Будівництво та технічне обслуговування мереж 

місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 
цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Приватне пiдприємство 
"Телерадiокомпанiя 
"Черкаський центр 

мiжнародних зв`язкiв"

м. Черкаси, вул. 
Дашкевича, 39

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АР-ДЖI-

СI УКРАЇНА"

03035, м. Київ, вул. 
Урицького, 45, к. 614

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Київтекстиль"

01033, м. Київ, вул. 
Гайдара, 50

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Закрите акцiонерне 
товариство 

"Укртрансенергоатом"

25006, м. Кiровоград, 
вул. Луначарського, 40 м. Кiровоград та Кiровоградська область

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах
Державний 

комітет 
зв`язку 
України

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"ТIМЕКС-ТЕЛЕКОМ"

69014, м. Запорiжжя, 
вул. Магiстральна, 74-

А, к. 55

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 
зв`язку 
України

96570, АР Крим, 
Сакський р-н, 

с.Орiхове, пров. 
Садовий, 12

Сакський р-н Автономної Республiки 
Крим

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне науково-
виробниче підприємство 

"ГАЛАКТ"

м.Львів, 
вул.Кульпарківська, 

164-А, кв.60

м.Перемишляни, м.Бібрка 
Перемишлянського р-ну Львівської 

області

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"Київелектротранс"

м.Київ, Набережне 
шосе, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "РТС"

м.Київ, вул.Жилянська, 
12-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГалТранКом"

м.Львів, 
вул.Гуцульська, 11-А

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "АВК"

м.Сімферополь, 
вул.Гагаріна, 42

м.Сімфрополь АР Крим (згідно з 
дозволом від 31.01.2000 р. №83-р)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв`язокфакссервіс" ЛТД

Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, пр-т 

Гвардійський, 30



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 97 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2066 14347776 АА № 009501 02.04.2001 02.04.2001 02.04.2016 Україна не діюча

2067 21673832 АА № 009503 12.04.2001 12.04.2001 25.10.2011 Україна GSM-900, GSM-1800 не діюча

2068 14347776 АА № 009514 03.05.2001 03.05.2001 03.05.2016 Україна не діюча

2069 30323200 АА № 009528 12.06.2001 12.06.2001 19.11.2004 м. Ізмаїл Одеської області не діюча

2070 25406523 АА № 009556 17.07.2001 17.07.2001 17.07.2016 м. Київ не діюча

2071 30792837 АА009502 05.04.2001 20010405 27.04.2010 м. Донецьк та Донецька область не діюча

2072 30861947 АА009504 13.04.2001 20010413 13.04.2016 м. Київ не діюча

2073 30167197 АА009505 19.04.2001 19.04.2001 19.04.2016 Україна не діюча

2074 Кооператив "Лемас" 21788239 АА009507 20.04.2001 20.04.2001 20.04.2016 м. Стаханов Луганської області не діюча

2075 30241262 АА009508 20.04.2001 20.04.2001 27.04.2010 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2076 20742459 АА009509 20.04.2001 20.04.2001 20.04.2011 Автономна Республіка Крим не діюча

2077 31192672 АА009510 23.04.2001 20010423 23.04.2016 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

2078 30972772 АА009511 26.04.2001 26.04.2001 26.04.2016 м. Київ та Київська область не діюча

2079 31124458 АА009512 28.04.2001 20010428 14.09.2010 не діюча

2080 31041712 АА009513 28.04.2001 20010428 28.04.2016 м. Вінниця не діюча

2081 31238842 АА009515 03.05.2001 03.05.2001 03.05.2016 м. Київ та Київська область не діюча

2082 31143575 АА009516 04.05.2001 04.05.2001 04.05.2016 не діюча

2083 31304702 АА009517 04.05.2001 04.05.2001 04.05.2016 м. Київ та Київська область не діюча

2084 05744350 АА009518 04.05.2001 04.05.2001 04.05.2016 м.Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

2085 30728892 АА009519 07.05.2001 07.05.2001 21.07.2010 м. Київ не діюча

2086 20667462 АА009520 16.05.2001 16.05.2001 16.05.2016 м. Севастополь та АР Крим не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
голландсько-німецьке 

закрите акціонерне 
товариство "Утел"

м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 38

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

03110, м. Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - стільникового рухомого зв’язку  на базі 

стандартів GSM-900, GSM-1800

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
голландсько-німецьке 

закрите акціонерне 
товариство "Утел"

м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 38

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Візит" 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Одеська обл., м.Ізмаїл, 
вул.Поперечна, 2, кв.22

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юніверсал Телеком"

м.Київ, Залізничне 
шосе, 57

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком.Донецьк"

м. Донецьк, 
вул.Артема, 71

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Інтерзв’язок"

м. Київ, вул. 
Тургенівська, 57, кв.16

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юнайтед"

04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, 12

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

94000, Луганська 
область, м. Стаханов, 
вул. Орджонікідзе, 5, 

кв. 4

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТіТ-

Зв’язок"

69121, м. Запоріжжя, 
вул. Товариська, 58

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

АВ ЛТД"

98529, АР Крим, м. 
Керч, вул. 

Новоросійська, 5, кв. 7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Миколаївська телефонна 
компанія"

м. Миколаїв, вул. 
Дзержинського, 49а

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОКОМ"

04053, м. Київ, пров. 
Косогірний, 4

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дніпропетровське Дочірнє 
підприємство "ФАРЛЕП"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Ленінградська, 72б

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "РЕМЕКС 

ТЕЛЕКОМ"

м. Вінниця, вул. 40-
річчя Перемоги, 27А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АнТ"

01024, м. Київ, вул. 
Лютеранська, 28/19

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Квант"

26334, Кіровоградська 
обл., Гайворонського 
району, смт. Завалля, 

вул. Б. Хмельницького, 
77

Гайворонський район Кіровоградської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Київтелеком"

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 26

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Сєвєродонецький 
приладобудівний завод"

93400, м. 
Сєвєродонецьк, вул. 

Новікова, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерактивні Медіа 
Технології"

02068, м. Київ, вул. 
Вербицбкого, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 
"КРЕЛКОМ"

95023, АР Крим, м. 
Сімферополь, пров. 

Яблуневий, 21б

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 98 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2087 30176526 АА009521 18.05.2001 18.05.2001 18.05.2016 Київська область не діюча

2088 23441209 АА009522 23.05.2001 20010523 23.05.2006 м. Севастополь не діюча

2089 00179683 АА009523 23.05.2001 23.05.2001 23.05.2011 м. Павлоград Дніпропетровської області не діюча

2090 23972674 АА009524 23.05.2001 23.05.2001 23.05.2011 м. Львів та Львівська область не діюча

2091 14091704 АА009525 02.06.2001 20010602 25.01.2004 м. Харків та Харківська область не діюча

2092 Фірма "ТЕР Радіоком" 23447933 АА009526 02.06.2001 20010602 02.06.2006 м. Севастополь не діюча

2093 20190913 АА009529 12.06.2001 20010612 01.11.2001 м. Дніпропетровськ не діюча

2094 23824241 АА009534 12.06.2001 20010612 18.11.2004 не діюча

2095 24704496 АА009535 12.06.2001 20010612 28.04.2005 м. Житомир (згідно з додатком) не діюча

2096 30171549 АА009536 12.06.2001 20010612 16.11.2004 не діюча

2097 24504751 АА009537 12.06.2001 20010612 24.07.2007 не діюча

2098 20398424 АА009538 14.06.2001 14.06.2001 14.06.2016 не діюча

2099 26153930 АА009539 15.06.2001 15.06.2001 11.07.2007 м. Київ не діюча

2100 26153930 АА009541 15.06.2001 15.06.2001 17.08.2009 не діюча

2101 22476921 м.Одеса, вул.Скісна, 78 АА009542 15.06.2001 20010615 10.08.2003 не діюча

2102 00100227 АА009543 22.06.2001 22.06.2001 22.06.2016 не діюча

2103 31256020 АА009544 25.06.2001 25.06.2001 25.06.2016 не діюча

2104 31409393 АА009545 26.06.2001 26.06.2001 26.06.2016 м. Київ не діюча

2105 30935662 АА009547 02.07.2001 20010702 02.07.2006 м.Чернівці (згідно з додатком) не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Тревелінк Телеком"

03115, м. Київ, вул. Ф. 
Пушиної,27

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медіа 

Центр"

м. Севастополь, вул. 
Гоголя, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Павлоградське 
підприємство виробничо-
технологічного зв`язку"- 

Дочірнє підприємство ДХК 
"Павлоградвугілля"

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 74

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-кіпрське 
спільне підприємство з 

іноземними інвестиціями у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Українська хвиля"

79001, м. Львів, вул. 
Листопадового Чину, 

22

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використанням стандарту E-

TDMA)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале науково-
виробниче підприємство 

"ДІАЛОГ"

м.Харків, 
вул.Олімпійська, 13, 

кв.45

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Горького, 12

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Фальстап"

м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 32-В

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Сумські кабельні 

телемережі" у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

м. Суми, вул. Ковпака, 
85/49

м. Суми та м. Шостки Сумської області 
(згідно з додатком)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

"Житомирський міський 
інформаційний центр"

м. Житомир, вул. 
Ольжича, 9

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Елан"

м. Одеса, Приморський 
бульвар, 5

м. Одеса та Одеська область (згідно з 
додатком)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"ЛІККОМ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

м. Севастополь, вул. 
Корчагіна, 16, кв. 96

Гагаринський та Ленінський райони м. 
Севастополя (згідно з додатком)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СВЯЗИСТ"

85113, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, 

с.Миколайпілля, 
вул.Центральна, 1

м.Костянтинівка та Костянтинівський р-
н Донецької області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком"

49000, м. 
Дніпропетровськ, 

вул.Кошута, 8, кв.5

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, 

вул.Кошута, 8, кв.5

Запорізька, Дніпропетровська, 
Донецька, Львівська, Одеська, 
Харківська, Херсонська, Івано-

Франківська області, включаючи 
облцентри, м.Севастополь, АР Крим, 

Київська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"РЕНОМЕ" у виді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

Іллічівський, Малиновський, 
Приморський, Центральний райони 

м.Одеси (згідно з додатком)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Національна енергетична 

компанія “Укренерго”

01032, м.Київ, 
вул.Комінтерну, 25

м.Київ, Автономна Республіка Крим, 
Вінницька, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька і Черкаська області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніко-

ТЕЛ"

53213, 
Дніпропетровська обл., 

м.Нікополь, 
пр.Трубників, 36

м. Нікополь та Нікопольський район 
Дніпропетровської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І-ТЕЛ"

04119, м.Київ, 
вул.Якіра, 19

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
міста"

м.Чернівці, 
вул.Червоноармійська, 

97

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 99 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2106 01043342 АА009548 02.07.2001 02.07.2001 02.07.2011 м.Київ та Київська область не діюча

2107 31247126 АА009549 03.07.2001 20010703 03.07.2016 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2108 30551142 АА009550 05.07.2001 05.07.2001 05.07.2011 не діюча

2109 30922873 АА009551 11.07.2001 20010711 02.11.2005 не діюча

2110 20280935 АА009552 11.07.2001 20010711 28.09.2008 не діюча

2111 25610656 АА009553 16.07.2001 20010716 10.08.2008 м.Харків та Харківська область не діюча

2112 30184815 АА009554 17.07.2001 17.07.2001 02.12.2008 не діюча

2113 20857932 АА009555 17.07.2001 17.07.2001 17.07.2016 м. Львів та Львівська область не діюча

2114 30184815 АА009558 23.07.2001 23.07.2001 23.07.2016 не діюча

2115 05427737 АА009559 31.07.2001 20010731 05.09.2010 Донецька область не діюча

2116 30818963 АА223004 04.12.2001 04.12.2001 24.12.2011 м. Одеса та Одеська область не діюча

2117 23584618 АА223005 24.12.2001 24.12.2001 24.12.2011 м. Біла Церква Київської області не діюча

2118 13419545 АА223006 26.12.2001 26.12.2001 26.12.2016 не діюча

2119 14313332 АА223008 26.12.2001 26.12.2001 26.12.2016 не діюча

2120 02841413 АА223009 28.12.2001 20011228 28.12.2006 м.Житомир не діюча

2121 02841413 АА223011 28.12.2001 20011228 28.12.2006 м.Житомир не діюча

2122 20095379 АА223292 06.11.2001 06.11.2001 06.11.2017 м.Ладижин Вінницької області діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОЛЯ І 

Ко. ЛТД"

03049, м.Київ, 
вул.Курська, 10-А, кв.2

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Мегателеком" закритого 
акціонерного товариства 
"Укренергозв`язокбуд"

м.Донецьк, 
вул.Красноуфімська, 2-

А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПАН-

ТЕЛЕКОМ"

01004, м.Київ, 
Бесарабська пл., 9/1, к. 

6

м.Київ та Київська область, Донецька, 
Дніпропетровська, Одеська, Харківська 

області, АР Крим

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - супутникового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЛЬТАІР"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, б-р 

Комсомольський, 22, 
кв.6

м.Маріуполь та м.Красноармійськ 
Донецької області (згідно з дозвілом 
місцевих органів виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько- Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 

"Сі-Ес-Ті Інвест"

м. Дніпропетровськ, б-р 
Слави, буд. 3, кв. 40

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використанням фіксованого 

абонентського радіодоступу технології CDMA)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком.Харків"

м. Харків, вул.Каразіна, 
2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів ( з використанням фіксованого 

абонентського радіодоступу технології CDMA)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

61002, м.Харків, 
вул.Каразіна, 2

м.Київ та Київська область, АР Крим, 
Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Луганська, 
Одеська, Полтавська, Хмельницька, 

Сумська оласті, включаючи облцентри

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використанням фіксованого 

абонентського радіодоступу технології CDMA)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергозв`язок"

79032, м.Львів, 
вул.Дж.Вашингтона, 7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", 
30184815, м. Харків

61002, м.Харків, 
вул.Каразіна, 2

Житомирська, Черкаська, Чернігівська, 
Львівська, Тернопільська, Волинська, 

Чернівецька, Закарпатська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, 

Херсонська, Миколаївська, Рівненська 
області, включаючи облцентри, 

м.Севастополь

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку" 

дочірнє підприємство ВАТ 
ДХК "Добропіллявугілля"

Донецька обл., 
м.Добропілля, 

вул.Фестивальна, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛТЕЛ"

67600, Одеська обл., 
м.Біляївка, вул. Ген. 

Плієва, 1-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком"

09107, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.Я.Мудрого, 62-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче об`єднання 
Сігма-Т"

49033, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.152-ї дивізії, 3

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Публічне акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
машинобудівний завод", 

14313332, м. Дніпропетровськ 

49055, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Будівельників, 34

Красногвардійський район м. 
Дніпропетровська

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Житомирська обласна 
державна 

телерадіокомпанія 
Державного комітету 

інформаційної політики, 
телебачення і 

радіомовлення України

м.Житомир, 
вул.Театральна, 7

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Житомирська обласна 
державна 

телерадіокомпанія 
Державного комітету 

інформаційної політики, 
телебачення і 

радіомовлення України

м.Житомир, 
вул.Театральна, 7

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"ТОДОР" (у формі 

приватного підприємства)

24321, Вінницька обл., 
м.Ладижин

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 100 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2123 19320635 АА № 223036 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2017 м.Нікополь Дніпропетровської області не діюча

2124 30657701 АА № 223046 04.04.2002 04.04.2002 04.04.2017 м.Харків не діюча

2125 23356886 АА № 223050 05.04.2002 05.04.2002 05.04.2017 не діюча

2126 30573983 АА № 223092 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Конотоп Сумської області не діюча

2127 14313866 АА № 223097 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Запоріжжя не діюча

2128 31042009 АА № 223098 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Горлівка Донецька області не діюча

2129 01125815 АА № 223101 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Ізмаїл Одеської області не діюча

2130 31042889 АА № 223103 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 Львівська область не діюча

2131 14307794 АА № 223104 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2132 01125695 АА № 223106 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Херсон не діюча

2133 30999768 АА № 223110 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 Львівська область не діюча

2134 24251847 АА № 223134 19.08.2002 19.08.2002 24.04.2007 м.Київ не діюча

2135 22752775 АА № 223146 19.08.2002 19.08.2002 21.11.2005 Херсонська область не діюча

2136 13459295 АА № 223172 02.09.2002 02.09.2002 05.03.2008 м.Дніпропетровськ не діюча

2137 22859846 АА № 223181 02.09.2002 02.09.2002 08.06.2008 Україна не діюча

2138 19062647 АА № 223196 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2012 м.Луганськ та Луганської області не діюча

2139 00204048 АА № 223206 02.09.2002 02.09.2002 11.02.2009 м.Чернігів не діюча

2140 31047536 АА № 223229 27.09.2002 27.09.2002 08.11.2010 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2141 20038298 АА № 223230 27.09.2002 27.09.2002 08.04.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2142 00191951 АА № 223241 27.09.2002 27.09.2002 29.12.2006 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Розрахунково-

комерційний центр"

Дніпропетровська обл., 
м.Нікополь, вул.Карла 

Лібкнехта, 148

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Теплоелектроцентраль-3"

м.Харків, 
вул.Данилевського, 38

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДНЕПРТЕЛ"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Чернишевського, 1-

А

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Мотордеталь-

Правекс"

м.Київ, Кловський 
узвіз, 9/2, кв.120

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Казенний 
електромашинобудівний 

завод "Іскра"

м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 84

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ "ЦЕНТР - 
ДОНБАС", 31042009, м. 

Донецьк, 31042009

84601, Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Піонерська, 11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Ізмаїльський морський 

торговельний порт"

68600, Одеська обл., 
м.Ізмаїл, вул.Портова, 7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Галінтел"

81600, Львівська обл., 
м.Миколаїв, 

вул.Чайковського, 18

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

 понад 1 000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "МОТОР СІЧ", 

14307794, м. Запоріжжя

69068, м.Запоріжжя, 
вул.8Березня, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Херсонський морський 
торговельний порт

73000, м.Херсон, пр-т 
Ушакова, 4

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариству з обмеженою 
відповідальністю "КВАНТ"

Львівська область, 
Мостиський район, 

с.Шегині, вул.Дружби, 
184

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма "ВОЛЗ"

м.Київ, 
вул.Мельникова, 22, 

кв.32

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробниче підприємство 
"Светон" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Херсон, селище 
Антонівка, 

вул.Кримська, 57

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"ПРОММЕТ", 13459295, м. 

Дніпропетровськ

м.Дніпропетровськ, 
вул.Курсантська, 21

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт"

04050, м.Київ, 
вул.Студентська, 5-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
стільникового радіотелефонного зв’язку загального 

користування стандарту DCS-1800 з правом їх 
володіння та надання відповідних послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астрея"

м.Луганськ, 
вул.Херсонська, 7-А, 

к.100

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернігівське 

Хімволокно-Амтел"

м.Чернігів, вул.Щорса, 
78

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Связь-сервіс"

м.Херсон, вул.Лісна, 2, 
кв.28

надання послуг місцевого телефонного зв’язку у 
мережах зв`язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"ІМПА"

м.Київ, 
вул.Заболотного, 3

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

м. Дніпропетровськ, пл. 
Леніна, 1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, Донецька область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 101 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2143 23342275 АА № 223243 01.10.2002 01.10.2002 08.07.2005 не діюча

2144 23342275 АА № 223244 01.10.2002 01.10.2002 17.06.2013 не діюча

2145 23342275 АА № 223270 30.10.2002 30.10.2002 30.10.2017 не діюча

2146 30782640 АА № 223286 30.10.2002 30.10.2002 20.06.2010 м.Київ не діюча

2147 25038469 АА № 223296 07.11.2002 07.11.2002 03.10.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

2148 14347776 АА № 223302 12.11.2002 12.11.2002 01.12.2007 Україна не діюча

2149 21673832 АА № 223304 12.11.2002 12.11.2002 06.11.2010 Україна не діюча

2150 23703980 АА № 223308 12.11.2002 12.11.2002 02.04.2011 Україна не діюча

2151 23703980 АА № 223309 12.11.2002 12.11.2002 02.04.2006 Україна не діюча

2152 25579900 АА № 223310 12.11.2002 12.11.2002 26.11.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2153 24251847 АА № 223315 18.11.2002 18.11.2002 24.04.2007 м.Київ не діюча

2154 30989922 АА № 223320 18.11.2002 18.11.2002 14.09.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2155 31095548 АА № 223321 18.11.2002 18.11.2002 15.09.2010 Автономна Республіка Крим не діюча

2156 20959621 АА № 223322 18.11.2002 18.11.2002 15.03.2010 м.Одеса не діюча

2157 31054344 АА № 223323 18.11.2002 18.11.2002 11.09.2010 Донецька область не діюча

2158 21127420 АА № 223342 20.11.2002 20.11.2002 09.06.2010 м.Суми не діюча

2159 30168190 АА № 223346 20.11.2002 20.11.2002 08.10.2008 Одеська область не діюча

2160 30084320 АА № 223347 20.11.2002 20.11.2002 08.10.2008 Одеська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Цифровий сотовий зв`язок 
України"

м.Донецьк, вул.Пінтера, 
1

м.Київ, м.Донецьк та область, 
м.Дніпропетровськ та область, м.Харків 
та область, м.Одеса та область, АР Крим 

(за винятком м.Севастополь)

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телелефонного зв’язку загального 

користування, з можливістю використання системи 
WLL тільки для телефонізації стаціонарних об’єктів, з 

використанням стаціонарних та переносних 
терміналів (в межах соти 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Цифровий сотовий зв`язок 
України"

м.Донецьк, вул.Пінтера, 
1

м.Київ, Донецька область, 
Дніпропетровська область, Харківська 

область, Одеська область, АР Крим

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах  зв’язку 

загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Цифровий сотовий зв`язок 
України"

м.Донецьк, вул.Пінтера, 
1

Київська область, м.Луганськ та 
Луганська область, м.Запоріжжя та 

Запорізька область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використан. фіксованого 
абонентського радіодоступу стандарту D-AMPS 

(технологія WLL))
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сільвер 

Телеком"

м.Київ, вул.А.Іванова, 
10

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
"Цифрові комунікаційні 
системи" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Одеса, вул.Академіка 
Глушко, 29

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
голландсько-німецьке 

закрите акціонерне 
товариство "Утел"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

38

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного (мовного) зв’язку 

загального користування в мережах зв’язку загального 
користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

03110, м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

будівництво і технічне обслуговування мереж 
міжнародного та міжміського комутованого 

телефонного зв’язку загального користування, з 
правом надання послуг зв’язку, в тому числі ISDN, 
абонентам місц. телефонних мереж при наявності 

технічної можливості
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку загального 
користування, з правом надання послуг зв’язку 

абонентам місцевих телефонних мереж

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загал. користування з можливістю 
викор. с-ми типу WLL (без викор. смуги частот 890-

915МГц, 935-960МГц) тільки для телефонізації 
стаціонарних об’єктів за умови отримання ліц. на 

викор. р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"Дейта-Експрес"

м.Донецьк, вул.Кірова, 
45

надання послуг місцевого телеф. зв’язку в мережах 
зв’язку загал. корист. з можливістю вик. с-ми типу 
WLL стандарту DECT для телефонізації стаціон. 

об’єктів з викор. стаціонар. та переносних терміналів 
в межах соти своє АТС за умови отрим. ліц. на р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма "ВОЛЗ"

м.Київ, вул.Горького, 
91/14 літ.А, к.147

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Харків" 

Телекомунікаційної 
компанії товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп-

Інвест"

м.Харків, 
вул.Пушкінська, 79/2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Крим"

м.Сімферополь, 
вул.Самохвалова, 19

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп"

м.Одеса, вул.Канатна, 
81

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Маріупольське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Енгельса, 26/2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технічний центр РАДІО 
СИСТЕМИ"

м.Суми, м-н 
Незалежності, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Північ"

Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

смт.Чорноморське, 
БОС-40

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Захід"

Одеська обл., 
Біляївський р-н, 

смт.Хлібодарське, 
господарство 

Одеського НВО "Еліта"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 102 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2161 30028706 АА № 223348 20.11.2002 20.11.2002 25.05.2010 Одеська область не діюча

2162 24584661 АА № 223353 25.11.2002 25.11.2002 25.11.2017 м.Енергодар Запорізької області не діюча

2163 31442619 АА № 223359 26.11.2002 26.11.2002 26.11.2017 м.Львів та Львівська область не діюча

2164 31801575 АА № 223367 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2017 м.Полтава та Полтавська область не діюча

2165 19028202 АА № 223389 06.12.2002 06.12.2002 31.12.2007 м.Київ та Київська область не діюча

2166 19028202 АА № 223390 06.12.2002 06.12.2002 28.01.2009 не діюча

2167 19028202 АА № 223391 06.12.2002 06.12.2002 31.12.2007 не діюча

2168 19028202 АА № 223392 06.12.2002 06.12.2002 28.01.2009 не діюча

2169 19028202 АА № 223393 06.12.2002 06.12.2002 31.12.2013 не діюча

2170 19028202 АА № 223394 06.12.2002 06.12.2002 28.01.2014 міжміського не діюча

2171 25282672 АА № 223399 10.12.2002 20021210 10.12.2017 м.Київ та Київська область не діюча

2172 16395905 АА № 223405 17.12.2002 20021217 17.12.2017 м.Житомир та Житомирська область не діюча

2173 00531281 АА № 223419 17.12.2002 20021217 24.02.2010 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2174 25377303 АА № 223430 26.12.2002 20021226 26.12.2012 м.Миколаїв не діюча

2175 21127420 АА № 223436 27.12.2002 27.12.2002 27.12.2012 м.Суми та Сумська область не діюча

2176 20201769 АА223012 03.01.2002 20020103 03.01.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2177 05393079 АА223013 09.01.2002 09.01.2002 09.01.2017 не діюча

2178 05393091 АА223014 09.01.2002 09.01.2002 09.01.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2179 23934521 АА223015 15.01.2002 15.01.2002 15.01.2012 не діюча

2180 00168076 АА223016 15.01.2002 15.01.2002 15.01.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Буд"

м.Одеса, 
вул.Новосельська, 99, 

кв.6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом"

м.Київ, вул.Арсенальна, 
9/11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "К.С.К."

м.Львів, вул.Садова, 
13/61

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАК"

36038, м.Полтава, 
пров.Інтернаціональний

, 10, кв.42

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

надання послуг стільникового телефонного зв’язку 
загального користування стандарту DCS-1800

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

Україна (крім м.Київ та Київської 
області)

надання послуг стільникового телефонного зв’язку 
загального користування стандарту DCS-1800 в 

регіонах, передбачених ліцензіями на використання 
радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

м.Київ та Київська область, м.Одеса та 
Одеська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

Україна (крім м.Київ та Київської 
області, м.Одеси та Одеської області)

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування з ємністю 

понад 1000 (тисячу) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

01001, м. Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

м.Київ, м.Одеса та Одеська область, 
м.Донецьк та Донецька область, 
м.Харків та Харківська область, 

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Львів та Львівська область)

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах зв’язку 

загального користування, з правом надання послуг 
зв’язку абонентам місцевих телефонних мереж при 

наявності технічної можливості

міжнародного та 
міжміського

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19-А

Україна (крім м.Київ, м.Одеси та 
Одеської області, м.Донецька та 
Донецької області, м.Харкова та 

Харківської області, 
м.Дніпропетровська та 

Дніпропетровської області, м.Львова та 
Львівської області)

надання послуг міжміського комутованого 
телефонного зв’язку в мережах зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку 
абонентам місцевих телефонних мереж при наявності 

технічної можливості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"АУДІОТЕКС"

м.Київ, вул.Леонтовича, 
3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
товариство з обмеженою 
відповідальністю "Капрі"

м.Київ, 
вул.Глибочицька, 17

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Пролетарське 

вантажно-транспортне 
управління"

м.Донецьк, 
вул.Звєрькова, 63

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "ЮАлекс 

комюнікейшн ЛТД"

м.Миколаїв, пр-т 
Г.Сталінграду, 20, 

кв.122

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технічний центр РАДІО 
СИСТЕМИ"

м.Суми, м-н 
Незалежності, 1, готель 

"Суми"

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дніпропетровське науково-
виробниче об`єднання 
електровозобудування

м. Дніпропетровськ, 
вул. Орбітальна, 13

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Баглійкокс"

51909, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 

вул. Уральська, 1

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпрококс"

49068, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Коксохімічна, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САТ`95"

49016, м. 
Дніпропетровськ, 

вул.Новорічна, 51, кв.3

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Дніпроважмаш"

49600, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Сухий Острів, 3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 103 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2181 00190905 АА223017 17.01.2002 17.01.2002 17.01.2017 не діюча

2182 23322769 АА223018 18.01.2002 20020118 18.01.2012 м.Харків не діюча

2183 00191023 АА223019 29.01.2002 29.01.2002 29.01.2017 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

2184 05387179 АА223020 04.02.2002 04.02.2002 04.02.2017 Дніпропетровська та Харківська області не діюча

2185 14308807 АА223021 19.02.2002 19.02.2002 19.02.2017 м. Павлоград Дніпропетровської області не діюча

2186 13695015 АА223022 19.03.2002 20020319 09.02.2006 Україна не діюча

2187 20941584 АА223023 26.03.2002 20020326 23.05.2002 м.Одеса та Одеська область не діюча

2188 31650141 АА223024 26.03.2002 26.03.2002 26.03.2017 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2189 30952948 АА223025 25.03.2002 25.03.2002 26.03.2017 м.Донецьк не діюча

2190 2058213374 АА223026 27.03.2002 27.03.2002 27.03.2017 не діюча

2191 31113746 АА223027 28.03.2002 28.03.2002 28.03.2012 м.Київ не діюча

2192 20299567 АА223028 28.03.2002 28.03.2002 28.03.2012 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2193 19189164 АА223029 28.03.2002 28.03.2002 28.03.2017 Автономна Республіка Крим не діюча

2194 23808584 АА223030 29.03.2002 29.03.2002 29.03.2012 м.Полтава та Полтавська область не діюча

2195 00110792 АА223031 29.03.2002 29.03.2002 29.03.2017 м.Полтава не діюча

2196 24453663 АА223032 29.03.2002 29.03.2002 29.03.2017 м.Донецьк не діюча

2197 01125608 АА223033 29.03.2002 29.03.2002 29.03.2017 м.Миколаїв не діюча

2198 00554514 АА223034 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2199 05424414 АА223035 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2017 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

2200 21780166 АА223037 02.04.2002 20020402 02.04.2017 м.Луганськ та Луганська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Інгулецький 
гірничо-збагачувальний 

комбінат"

50064, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг

 м. Кривий Ріг Дніпорпетровської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Діон"

м. Харків, вул.Ромена 
Ролана, 15

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Північний 
гірничо-збагачувальний 

комбінат"

50079, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Управління каналу 
"Дніпро-Донбас"

51918, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

вул. Дніпробудівська, 6-
А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Павлоградський 
верстатозавод"

51413, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Промислова, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Мале підприємство 
"Київзв`язокбуд"

м.Київ, вул.Ревуцького, 
14

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТСБ-

СЕРВІС"

м.Одеса, 
вул.Терешкової, 11

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Донтелеком"

83048, м.Донецьк, 
вул.Університетська, 

93-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НордТелеком"

83112, м.Донецьк, 
вул.Жуковського, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Котов 

Олександр Михайлович

84693, Донецька обл., 
м.Горлівка, вул.Ріхтера, 

41/3

селища Озерянівка, Михайлівка, 
Широка балка Донецької області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська група "СіТЕЛ"

04053, Київ, 
пров.Бехтерєвський, 4-

Б

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТРИМЕНС, Лтд"

49070, м. 
Дніпропетровськ, пр. К. 

Маркса, 93

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Квадро+Норд ЛТД"

95018, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Ракетна, 32/82, АТС

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Експлуатаційно-виробниче 
підприємство зв`язку 
"Полтаварадіоком"

36008, м. Полтава, 
вул.Фрунзе, 146-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Полтавський 
турбомеханічний завод"

36029, м.Полтава, 
вул.Зіньківська, 6

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДонбасІнформЗв`язокСерв
іс"

83052, м.Донецьк, вул. 
50-ї Гвардійської 

дивізії, 17

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Миколаївський морський 
торговельний порт

54002, м.Миколаїв, 
вул.Заводська, 23

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський завод з 
ремонту та будівництва 
пасажирських вагонів"

49024, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Універсальна, 10

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "МАЛА 

МЕХАНІЗАЦІЯ"

18036, м.Черкаси, 
вул.Будіндустрії, 11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганськвуглезв`язок"

м. Луганськ, вул. 
Лермонтова, 1-Г

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 104 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2201 30106883 АА223038 02.04.2002 02.04.2002 02.04.2017 не діюча

2202 00152365 АА223039 02.04.2002 02.04.2002 02.04.2017 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2203 31423135 АА223040 03.04.2002 03.04.2002 03.04.2017 Черкаська область не діюча

2204 00373563 АА223041 03.04.2002 03.04.2002 03.04.2017 Черкаська область не діюча

2205 31325057 АА223042 03.04.2002 03.04.2002 03.04.2017 м.Вінниця та Віницька область не діюча

2206 05515499 АА223043 03.04.2002 03.04.2002 03.04.2017 Донецька область не діюча

2207 25291464 АА223044 03.04.2002 03.04.2002 03.04.2017 м.Київ не діюча

2208 24104282 АА223045 04.04.2002 04.04.2002 04.04.2017 м.Херсон не діюча

2209 01473864 АА223048 04.04.2002 04.04.2002 03.10.2009 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2210 01473864 АА223049 04.04.2002 20020404 03.10.2002 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2211 20810059 АА223051 05.04.2002 05.04.2002 12.01.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

2212 01130644 м.Львів, аеропорт ЦА АА223052 05.04.2002 20020405 05.04.2017 м.Львів та Львівська область не діюча

2213 25289177 АА223086 08.05.2002 08.05.2002 08.05.2017 Україна аудіотекс не діюча

2214 02070944 АА223088 05.06.2002 05.06.2002 06.10.2008 м.Київ не діюча

2215 25201337 АА223090 05.06.2002 05.06.2002 14.12.2008 м.Київ та Київська область Аудіотекс не діюча

2216 05393122 АА223091 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м. Дніпропетровськ не діюча

2217 31411313 АА223093 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 Львівська область не діюча

2218 14308960 АА223095 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Донецьк не діюча

2219 05792891 АА223096 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 Львівська область не діюча

2220 00190816 АА223109 06.06.2002 06.06.2002 06.06.2017 м.Алчевськ Луганської області не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє спеціальне 
науково-виробниче 

підприємство 
"ЕЛЕКТРУМ-XXI" 

акціонерного товариства 
відкритого типу "Родон"

76006, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Вовчинецька, 225

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Азовські 

мастила та оливи"

71114, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Шаумяна, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнік"

19000, Черкаська обл., 
м.Канів, вул.Леніна, 

161

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Смілянський 

цукровий комбінат"

20702, Черкаська обл., 
м.Сміла, 

вул.Р.Люксембург, 6

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича компанія 
"ХОРС-Телеком"

21021, м.Вінниця, 
вул.600-річчя, 17

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку"

85400, Донецька обл., 
м.Селідове, 

вул.К.Маркса, 41-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн"

01042, м.Київ, 
пров.Ново-Печерський, 

19/3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ДНІПРО-сервіс" 

відкритого акціонерного 
товариства "КОМПАНІЯ 

"ДНІПРО"

73027, м.Херсон, 
вул.Робоча, 66

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

69118, м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

будівництво і технічне обслуговування мережі 
радіотелефонного зв’язку системи "Алтай", з правом 

надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аркада-

Х"

79040, м. Львів, 
вул.Любінська, 191-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне авіапідприємство 
"Львівські авіалінії"

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтертел"

02217, м.Київ, 
вул.Закревського, 22

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, 02070944, м. 

Київ

01033, м.Київ, 
вул.Володимирська, 60

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлас 

Телеком"

01014, м. Київ, вул. 
Бастіонна, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - надання послуг місцевого телефонного 

зв’язку в мережах зв’язку загального користування, в 
тому числі послуг "Аудіотекс".

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
трубний завод"

49068, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Маяковського, 31

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трускавецькурорт 
Телеком"

82200, Львівська обл., 
м. Трускавець, Майдан 

Кобзаря, 5

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
відкритого типу 

"Донецький завод 
ПРОДМАШ"

83038, м. Донецьк, вул. 
Електровозна, 25

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Роздільське державне 
гірничо-хімічне 

підприємство "Сірка"

81652, Львівська обл., 
м.Новий Розділ, 
вул.Гірнича, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Алчевський 

коксохімічний завод"

94223, Луганська обл., 
м.Алчевськ, 

вул.Червоних 
Партизанів, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 105 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2221 00191906 АА223111 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м. Севастополь не діюча

2222 31206912 АА223112 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м. Одеса не діюча

2223 30983517 АА223113 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м.Івано-Франківськ не діюча

2224 14315629 АА223114 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м.Харків не діюча

2225 01125005 АА223115 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м.Ізмаїл Одеської області не діюча

2226 05496626 АА223116 07.06.2002 20020607 07.06.2017 м.Ровеньки Луганської області не діюча

2227 05766356 АА223117 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 м.Суми та Сумська область не діюча

2228 01034567 АА223118 07.06.2002 07.06.2002 07.06.2017 Дніпропетровська область не діюча

2229 00190928 АА223119 14.06.2002 14.06.2002 14.06.2017 не діюча

2230 00191046 АА223120 18.06.2002 18.06.2002 18.06.2017 м.Харцизьк Донецької області не діюча

2231 31196124 АА223121 18.06.2002 18.06.2002 18.06.2017 м.Луганськ та Луганська область не діюча

2232 01881051 АА223122 20.06.2002 20.06.2002 20.06.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2233 25105616 АА223123 21.06.2002 20020621 21.06.2017 м.Слов`янськ Донецької області не діюча

2234 20012620 АА223124 21.06.2002 21.06.2002 21.06.2017 м. Київ не діюча

2235 00278818 АА223125 25.06.2002 25.06.2002 25.06.2017 м.Ізмаїл Одеської області не діюча

2236 25454794 АА223126 27.06.2002 20020627 27.06.2017 м.Харків не діюча

2237 02070693 АА223127 27.06.2002 27.06.2002 27.06.2017 м.Вінниця не діюча

2238 14333937 АА223128 01.07.2002 20020701 01.07.2017 Україна не діюча

2239 22449427 м.Одеса, вул.Митна, 1 АА223129 19.08.2002 20020819 27.11.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

2240 21336610 АА223130 19.08.2002 19.08.2002 05.02.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Балаклавське 

рудоуправління ім. 
О.М.Горького"

99042, м. Севастополь, 
вул. Новікова, 11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Універсальні комунікації"

65003, м.Одеса, 
пров.Газовий, 4, к. 620

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ай Ел 

Лтд"

76000, м.Івано-
Франківськ, вул.Полюя, 

10/59

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Завод ім.В.О.Малишева"

61001, м.Харків, 
вул.Плеханівська, 126

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Ізмаїльський 
судноремонтний завод

68607, Одеська обл., 
м.Ізмаїл, вул.Артема, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна холдингова 
компанія 

"Ровенькиантрацит"

Луганська обл., 
м.Ровеньки, 

вул.Комуністична, 6

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"СУМИХІМПРОМ"

40012, м.Суми, 
вул.Харківська

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Експлуатаційно-технічний 
вузол зв`язку 

Дніпропетровського 
облводгоспу

52005, 
Дніпропетровська обл., 

с.Ювілейне, 
вул.Теплична, 9

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Орджонікідзевський 
гірничо-збагачувальний 

комбінат"

53300, 
Дніпропетровська обл., 

м.Орджонікідзе, 
вул.Калініна, 11

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Сілур"

86700, Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.Філатова, 9

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Промзв`язок"

91022, м.Луганськ, 
вул.Леніна, 102-Б

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Колективне підприємство 
матеріально-технічного 

забезпечення 
"Дніпрометалсервіс"

49033, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Героїв Сталінграду, 
122

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Славолія"

Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 

вул.Свободи, 85

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

промислово-інвестиційний 
концерн"

02021, м.Київ, 
вул.Інститутська, 25

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Ізмаїльський 

целюлозно-картонний 
комбінат"

68603, Одеська обл., 
м.Ізмаїл, вул.Нахімова, 

300

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство ВАТ 
ХЗП "Система" спеціальне 

конструкторсько-
технологічне бюро 

"Система"

м.Харків, 
вул.Шевченка, 317

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Вінницький державний 
технічний університет

21021, м.Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 95

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок" в 
Україні

м. Київ, вул. 
Московська, 21

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

підприємство "Транс Волд 
Телеком Україна"

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Хмельницькінфоком"

29000, 
м.Хмельницький, 

вул.Володимирська, 68

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 106 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2241 24254828 м.Київ, вул.Лєскова, 9 АА223132 19.08.2002 20020819 13.10.2009 м.Київ не діюча

2242 23727977 м.Київ, вул.Радистів, 76 АА223133 19.08.2002 20020819 16.09.2006 Україна не діюча

2243 31108855 АА223135 19.08.2002 19.08.2002 23.10.2010 м.Київ та Київська область не діюча

2244 21488218 АА223136 19.08.2002 19.08.2002 03.04.2010 м.Київ не діюча

2245 25279351 АА223137 19.08.2002 20020819 25.02.2003 м.Київ не діюча

2246 25279351 АА223138 19.08.2002 20020819 10.11.2004 Україна (крім м.Київ) не діюча

2247 04791116 АА223139 19.08.2002 20020819 31.12.2005 Україна не діюча

2248 30260565 АА223140 19.08.2002 20020819 05.07.2009 не діюча

2249 00191773 АА223141 19.08.2002 19.08.2002 03.08.2008 м.Часів-Яр Донецької області не діюча

2250 1854809451 АА223142 19.08.2002 19.08.2002 05.05.2009 не діюча

2251 30134182 АА223143 19.08.2002 20020819 16.08.2009 м.Суми та Сумська область не діюча

2252 31066353 АА223144 19.08.2002 19.08.2002 14.09.2010 м.Суми та Сумська область не діюча

2253 01059900 м.Львів, вул.Гоголя, 1 АА223145 19.08.2002 20020819 17.06.2006 не діюча

2254 00130872 АА223147 19.08.2002 19.08.2002 18.01.2009 не діюча

2255 24960118 АА223148 19.08.2002 19.08.2002 02.09.2008 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2256 30184815 АА223149 19.08.2002 19.08.2002 26.10.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2257 30779334 АА223150 19.08.2002 20020819 19.05.2010 м.Київ та Київська область не діюча

2258 20927928 АА223152 19.08.2002 20020819 28.01.2003 м.Одеса та Одеська область не діюча

2259 20976714 АА223153 19.08.2002 20020819 23.02.2003 м.Одеса та Одеська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Київ 

онЛайн"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Інвест", 23727977, м. Київ

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітел", 

31108855, м. Київ

03150, м.Київ, 
вул.Горького, 91/14

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
Сателітарні Системи"

04201, м.Київ, пр-т 
Рокосовського, 3/4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

50-Б

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку (служба Аудіотекс), з 

правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

50-Б

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг мереж місцевого 
телефонного зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв'язок", 
04791116, смт. Козин 

Київської області

Київська обл., 
Обухівський р-н, 

смт.Козин, вул.Лісова, 
2

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Технічний центр "ВЕФ-

Сервіс" спільного 
українсько-латвійського 

підприємства "ВЕФ-Сервіс" 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Телевізійна, 3

м. Дніпропетровськ та Діпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Часівоярський 
вогнетривкий комбінат", 

00191773, м. Часів Яр, 
Донецька обл.

84551, Донецька обл., 
м.Часів-Яр, 

вул.Комсомольська, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку з 
використанням відомчої АТС ДШ-54

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильович, 
1854809451, м. Київ

02217, м.Київ, 
вул.Закревського, 13-А, 

кв.49

м.Київ та Київська область, м.Суми та 
Сумська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМНАФТОПРОД
УКТ"

м.Суми, вул.Шевченка, 
5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (тисячі) 

абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телекомунікаційні 

системи"

40030, м.Суми, 
пров.Пляжний, 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку  загального користування, з правом 

побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівська державна 
залізниця

Львівська, Волинська, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Тернопільська, 
Рівненська, Закарпатська області, 

включаючи облцентри

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпроенерго"

69096, м.Запоріжжя, 
вул.Плотинна, 2

м.Запоріжжя та Запорізька область, 
м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 

область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Афіна"

73484, м.Херсон, 
селище Жовтневе, 5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", 
30184815, м. Харків

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ.СТО
ЛИЦЯ"

м.Київ, вул.Козацька, 
120/4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "Циклон"

м.Одеса, пр-т 
Адміральський, 33-А

будівництво і технічне обслуговування мереж зв’язку 
з рухомими об’єктами транкінгової системи, системи 

"Карт" та радіальної диспетчерської мережі 
радіозв’язку з використанням радіостанцій УКХ-
діапазону типу "ЛЕН" з правом надання послуг 

зв’язку
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Мале приватне 
підприємство "Віола-3"

м.Одеса, 
вул.Воробйова, 20

будівництво і технічне обслуговування мереж зв’язку 
з рухомими об’єктами транкінгової системи з правом 

надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 107 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2260 22445760 АА223154 19.08.2002 20020819 15.12.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

2261 20243383 АА223155 19.08.2002 20020819 13.11.2005 не діюча

2262 13860566 АА223156 19.08.2002 20020819 21.12.2004 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

2263 23950773 АА223157 19.08.2002 19.08.2002 05.10.2009 м.Львів та Львівська область не діюча

2264 30004486 АА223158 19.08.2002 19.08.2002 20.03.2010 м.Київ та м.Дніпропетровськ не діюча

2265 21180638 АА223159 19.08.2002 20020819 25.12.2009 м.Харків та Харківська область не діюча

2266 30637025 АА223160 19.08.2002 19.08.2002 14.06.2010 м.Київ не діюча

2267 00191201 АА223161 19.08.2002 20020819 22.02.2010 м.Маріуполь Донецької області не діюча

2268 23519006 АА223162 19.08.2002 19.08.2002 26.11.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2269 23745866 АА223163 19.08.2002 20020819 11.09.2003 м.Київ не діюча

2270 00152269 АА223164 19.08.2002 19.08.2002 12.05.2008 м.Біла Церква Київської області не діюча

2271 22891175 АА223165 19.08.2002 19.08.2002 12.09.2010 м.Київ не діюча

2272 25643377 АА223166 19.08.2002 20020819 11.08.2008 м.Київ не діюча

2273 20075595 АА223167 19.08.2002 19.08.2002 25.11.2009 м.Київ не діюча

2274 30675390 АА223168 19.08.2002 19.08.2002 04.08.2010 м.Київ не діюча

2275 30675228 АА223169 19.08.2002 19.08.2002 16.06.2010 м.Київ не діюча

2276 00153117 АА223171 02.09.2002 02.09.2002 29.06.2010 не діюча

2277 19470530 АА223173 02.09.2002 02.09.2002 14.03.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2278 30256684 АА223174 02.09.2002 02.09.2002 20.11.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

2279 22462528 АА223175 02.09.2002 20020902 30.01.2006 м.Одеса та Одеська область не діюча

2280 25033689 АА223176 02.09.2002 02.09.2002 07.10.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "ТАГО" у вигляді 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

м.Одеса, вул.Буніна, 37, 
кв.1

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування, за умови отримання 

ліцензії на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

холдінгова компанія "ІТК"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Фурманова, 15

м.Дніпропетровськ та м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах  зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне науково-
виробниче підприємство 

"ЛАД-Сервіс"

м.Миколаїв, 
вул.Садова, 16

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕХ-

Л"

79044, м.Львів, 
вул.Метрологічна, 14

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЄВРОІНФОРМ", 

30004486, м. 
Дніпропетровськ

49098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Маліновського, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Регіональна телефонна 
компанія "Інтерзв`язок"

м.Харків, 
вул.Чернишевського, 42

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн трейд"

03113, м.Київ, 
вул.Шевцова, 1, к.106

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Маркохім"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Набережна

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НІОЛ"

03115, м.Київ, 
вул.Вернадського, 36

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал 

Юкрейн Трейд"

м.Київ, 
вул.Звіринецька, 63-А, 

к.14

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Росава"

09108, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.Леваневського, 91

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м.Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 72

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТЦ 

Енергія"

м.Київ, вул.Рейтарська, 
35-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Сіті Нет", 

20075595, м. Київ

01024, м.Київ, 
вул.Пилипа Орлика, 15

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІКА 

зв'язоксервіс", 30675390, м. 
Київ

01133, м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 15-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 

Системи Зв`язку"

01042, м.Київ, б-р 
Дружби Народів, 9, 

кв.56

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне акціонерне 
товариство 

"Чорноморнафтогаз"

95000, АР Крим, 
м.Сімферополь, пр-т 

Кірова, 52

м.Севастополь та Автономна Республіка 
Крим

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

61145, м.Харків, 
вул.Космічна, 14, кв.1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС 

СЕРВІС ПЛЮС"

65026, м.Одеса, 
вул.Катерининська, 27

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-комерційна 
фірма "Цифрові системи 

зв`язку", товариство з 
обмеженою 

відповідальністю, 
22462528, м. Одеса

м.Одеса, 
вул.Люстдорфська 

дорога, 55-В

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС"

65088, м.Одеса, 
вул.Люстдорфська 

дорога, 55-В

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 108 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2281 13387644 АА223177 02.09.2002 20020902 02.03.2006 м.Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

2282 30004512 АА223178 02.09.2002 20020902 09.02.2003 м.Дніпропетровськ та область не діюча

2283 04814136 АА223179 02.09.2002 02.09.2002 14.01.2008 м.Київ не діюча

2284 30162618 АА223180 02.09.2002 02.09.2002 16.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2285 13801109 АА223182 02.09.2002 02.09.2002 16.06.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

2286 05786134 АА223183 02.09.2002 02.09.2002 30.11.2009 м.Львів не діюча

2287 30354705 АА223184 02.09.2002 20020902 29.12.2009 Автономна Республіка Крим не діюча

2288 21322854 АА223185 02.09.2002 20020902 10.02.2007 не діюча

2289 01282609 АА223186 02.09.2002 20020902 21.11.2004 м.Харків не діюча

2290 25120745 АА223187 02.09.2002 20020902 22.05.2003 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2291 22393454 АА223188 02.09.2002 20020902 16.06.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

2292 25225622 АА223189 02.09.2002 02.09.2002 14.08.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

2293 14073089 АА223190 02.09.2002 02.09.2002 26.12.2007 м.Харків та Харківська область не діюча

2294 30635929 АА223191 02.09.2002 02.09.2002 16.02.2010 м.Київ не діюча

2295 19054629 АА223192 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2012 м.Одеса та Одеська область не діюча

2296 31049114 АА223193 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 не діюча

2297 13357784 АА223194 02.09.2002 20020902 29.12.2002 м.Луцьк не діюча

2298 13357784 АА223195 02.09.2002 20020902 29.12.2007 м.Луцьк та Волинська область не діюча

2299 31081603 АА223197 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 м.Одеса та Одеська область не діюча

2300 04688648 АА223198 02.09.2002 02.09.2002 27.08.2009 Обухівський р-н Київської області не діюча

2301 05448352 АА223199 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 м.Макіївка Донецької області не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв`язокфакссервіс" ЛТД

Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, пр-т 

Гвардійський, 30

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах  зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Комлог"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Малиновського, 6

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Український центр по 

обслуговуванню пасажирів 
на залізничному транспорті 

України"

01032, м.Київ, б-р 
Шевченка, 38/40

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Львівський державний 

завод "ЛОРТА", 30162618, 
м. Львів

79601, м.Львів, 
вул.Патона, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Концерн-

Електрон", 13801109, м. 
Львів

79000, м.Львів, 
вул.Стороженка, 32

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 

"ЛЬВІВСІЛЬМАШ", 
05786134

79015, м.Львів, 
вул.Городоцька, 207

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комсервіс"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гоголя, 68

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

м.Хмельницький, 
вул.Свободи, 9-А

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Молодіжний 

житловий комплекс 
Інтернаціоналіст"

м.Харків, 
вул.Данилевського, 38

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Восток-

Транк"

м.Донецьк, вул.50-ї 
Гвардійської дивізії, 17

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Вузол зв`язку" відкритого 
акціонерного товариства 

"Кінескоп"

м.Львів, вул.Тургенєва, 
73-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телеком Мікроприлад" 
відкритого акціонерного 

товариства "Мікроприлад"

79014, м.Львів, 
вул.Ніщинського, 35

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАРК 

ОК ЛТД", 14073089, м. 
Харків

61204, м.Харків, пр-т 
Л.Свободи, 42, кв.39

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Пріоком"

01011, м.Київ, 
вул.Лєскова, 9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку 
загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТСТ,ЛТД"

65014, м.Одеса, 
вул.Маразліївська, 

40/42

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Зв`язківець"

52012, 
Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

с.Партизанське

с.Партизанське Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

Волинська обл., 
м.Луцьк, 

вул.Карбишева, 2/А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

м.Луцьк, 
вул.Карбишева, 2/А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробнича фірма 
"УНІТЕЛ" (у вигляді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю)

65057, м.Одеса, 
вул.Ніжинська, 55, кв.4

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Стиролбіотех", 

04688648, м. Обухів 
Київської області

08702, Київська обл., 
м.Обухів, вул.Київська, 

127

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Макіївський 

труболиварний завод"

86108, Донецька обл., 
м.Макіївка, 

вул.Свердлова, 25

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 109 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2302 14309942 АА223201 02.09.2002 20020902 02.09.2017 м.Хмельницький не діюча

2303 23079576 АА223202 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 м.Павлоград Дніпропетровської області не діюча

2304 00179134 АА223203 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 м.Донецьк не діюча

2305 31487424 АА223204 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 Львівська область не діюча

2306 23788674 АА223205 02.09.2002 20020902 02.09.2017 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2307 00218911 АА223207 02.09.2002 02.09.2002 02.09.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2308 22826083 АА223208 02.09.2002 20020902 19.11.2006 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

2309 30138171 АА223209 02.09.2002 02.09.2002 19.11.2008 м.Харків та Харківська область не діюча

2310 22011048 АА223210 02.09.2002 02.09.2002 18.11.2007 м.Донецьк не діюча

2311 14228020 АА223211 02.09.2002 20020902 19.11.2004 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

2312 13498154 АА223212 02.09.2002 02.09.2002 16.09.2009 Донецька область не діюча

2313 30488921 АА223213 02.09.2002 02.09.2002 21.03.2010 м.Київ та Київська область не діюча

2314 21675593 АА223214 02.09.2002 02.09.2002 02.06.2008 м.Київ не діюча

2315 25277091 АА223216 19.09.2002 19.09.2002 19.09.2017 м.Київ не діюча

2316 31243268 АА223217 19.09.2002 20020919 19.09.2017 Київська область не діюча

2317 31282658 АА223219 20.09.2002 20020920 20.09.2017 м.Київ не діюча

2318 31355249 АА223220 23.09.2002 23.09.2002 23.09.2017 аудіотекс не діюча

2319 31360270 АА223221 23.09.2002 23.09.2002 23.09.2017 м.Київ та Київська область не діюча

2320 30657701 АА223222 23.09.2002 20020923 04.04.2017 м.Харків не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "ТЕМП"

м.Хмельницький, пр-т 
Миру, 99/101

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Павлограджилстрой"

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 103

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Донецьквантажтранс" - 
дочірнє підприємство 

державної холдингової 
компанії "Донвугілля"

83012, м.Донецьк, 
вул.Словацька, 12

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Універсал-Плюс"

82172, Львівська обл., 
м.Стебник, вул.Миру, 8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МОСТ"

м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 86

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпроважпапірмаш" 
ім.Артема

49034, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Білостоцького, 98

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів

м.Чернігів, 
вул.Гетьмана 

Полуботка, 74-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"ВІЛКОМ"

61052, м.Харків, 
вул.Маршала Конєва, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Резонанс" ЛТД

83003, м.Донецьк, 
пр.Ілліча, 81

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Таско"

м.Чернігів, 
вул.Комсомольська, 12

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СПЕКТР", 13498154, м. 
Макіївка, Донецька обл.

86101, Донецька обл., 
м.Макіївка, 

вул.Димитрова, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМ-2000", м. Київ, 
30488921

03150, м.Київ, 
вул.Горького/Ульянови

х, 91/14, літера "А"

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"РЕГІОНАЛЬНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ СЕРВІС", 

21675593, м. Київ, 
21675593

04116, м.Київ, 
вул.В.Василевської, 

27/29

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Київське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

01004, м.Київ, 
пров.Кутузова, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технобудмонтаж"

м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астра 

Телеком"

м.Київ, 
вул.В.Василевської, 

27/29

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КомТел - 

Україна"

04116, м.Київ, 
вул.Старокиївська, 10

м.Київ та Київська область, АР Крим, 
Донецька, Одеська, Запорізька, 
Дніпропетровська, Львівська, 

Харківська, Луганська, Миколаївська, 
Полтавська, Херсонська, Житомирська 

області, включаючи облцентри

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрлінк", 31360270, м. 
Київ

02217, м.Київ, 
вул.Електротехнічна, 4-

А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Теплоелектроцентраль-3"

м.Харків, 
вул.Енергетична, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 110 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2321 30204715 АА223223 24.09.2002 24.09.2002 24.09.2017 м.Львів Львівської області не діюча

2322 31864540 АА223224 24.09.2002 24.09.2002 24.09.2017 Автономна Республіка Крим не діюча

2323 31129079 АА223225 24.09.2002 24.09.2002 24.09.2017 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2324 24575113 АА223226 24.09.2002 20020924 24.09.2017 м.Київ не діюча

2325 14310112 АА223228 26.09.2002 26.09.2002 26.09.2017 м.Павлоград Дніпропетровської області не діюча

2326 19389809 АА223231 27.09.2002 27.09.2002 07.10.2009 м.Івано-Франківськ не діюча

2327 00176383 АА223232 27.09.2002 27.09.2002 29.03.2010 м.Донецьк не діюча

2328 01131514 АА223233 27.09.2002 27.09.2002 06.10.2009 м.Київ не діюча

2329 23266491 АА223234 27.09.2002 20020927 31.12.2006 м.Львів та Львівська область не діюча

2330 05839888 АА223235 27.09.2002 27.09.2002 10.08.2008 м.Київ не діюча

2331 25286345 АА223236 27.09.2002 27.09.2002 05.02.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2332 23977677 АА223237 27.09.2002 20020927 27.04.2010 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2333 30678171 АА223238 27.09.2002 27.09.2002 15.03.2010 не діюча

2334 30678171 АА223239 27.09.2002 27.09.2002 15.03.2010 Дніпропетровська область не діюча

2335 30966266 АА223240 27.09.2002 20020927 14.06.2010 м.Київ та Київська область не діюча

2336 30176526 АА223242 27.09.2002 27.09.2002 30.09.2009 м.Київ не діюча

2337 00179571 АА223245 01.10.2002 20021001 11.10.2009 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2338 05509659 АА223246 01.10.2002 01.10.2002 29.09.2007 м.Обухів Київської області не діюча

2339 23584618 АА223247 01.10.2002 01.10.2002 30.09.2008 Київська область не діюча

2340 00191112 АА223248 01.10.2002 01.10.2002 14.04.2008 м.Донецьк не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кварц", 
30204715, м. Червоноград, 

Львівська обл., 

80100, Львівська обл., 
м.Червоноград, 

вул.Шептицького, 1-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Острів"

02225, м.Київ, пр-т 
Маяковського, 65, кв.18

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Експрес"

83048, м.Донецьк, 
вул.Левицького, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

центр маркетингу та 
зв`язку"

м.Київ, вул.Щорса, 18, 
кв.3

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Виробниче об`єднання 

"Павлоградський хімічний 
завод", 14310112, м. 

Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Заводська, 44

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Виробниче об`єднання 

"КАРПАТИ"

76008, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Галицька, 201

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Рутченківський завод 
"Гормаш", 00176383, м. 

Донецьк

83025, м.Донецьк, 
вул.Петровського, 74

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
Міжнародний аеропорт 

"КИЇВ" (ЖУЛЯНИ), 
01131514, м. Київ

03036, м.Київ, 
Аеропорт "Київ" 

(Жуляни)

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Магма 

телеком"

м.Львів, вул.Соборна, 
2/1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Український інноваційний 

банк"

01021, м.Київ, 
вул.Інститутська, 12-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку у 
мережах зв`язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна 

компанія"

01032, м.Київ, 
вул.Саксаганського, 72

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв`язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Соніко-Зв`язок"

м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Цифрові Глобальні 

Телекомунікації"

04053, м.Київ, 
вул.Артема, 55-Б

м.Київ та Київська область, Львівська, 
Донецька, Харківська, Одеська області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Цифрові Глобальні 

Телекомунікації"

04053, м.Київ, 
вул.Артема, 55-Б

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крокус 

Телеком"

м.Київ, вул.Бубнова, 
11/8

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Тревелінк Телеком"

03115, м.Київ, 
вул.Ф.Пушиної, 27

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Горлівський вузол 

виробничо-технічного 
зв`язку виробничого 

об`єднання "Артемвугілля"

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Піонерська, 11

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення. Ліцензіат 

повинен передбачити заміну діючої УАТС-49 на нову 
протягом строку дії ліцензії. Конкретний тип 

обладнання, яке буде використовуватися, необхідно 
погодити

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Київський 

картонно-паперовий 
комбінат"

08700, Київська обл., 
м.Обухів, вул.Київська, 

130

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком", 23584618, 
м. Біла Церква Київськлї 

області

09107, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.Я.Мудрого, 62-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донецьккокс"

83042, м.Донецьк, 
вул.Хабаровська, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 111 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2341 01125554 АА223249 01.10.2002 01.10.2002 06.10.2009 м.Керч Автономної Республіки Крим не діюча

2342 19367453 АА223250 01.10.2002 01.10.2002 15.12.2008 м.Київ не діюча

2343 01125821 АА223251 01.10.2002 01.10.2002 27.12.2009 м.Ізмаїл Одеської області не діюча

2344 23157075 АА223252 01.10.2002 01.10.2002 22.12.2007 не діюча

2345 30275147 АА223253 01.10.2002 01.10.2002 21.07.2009 м.Львів не діюча

2346 24162204 АА223254 01.10.2002 01.10.2002 08.10.2008 м.Маріуполь Донецької області не діюча

2347 21462118 АА223255 02.10.2002 02.10.2002 15.12.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2348 1782601355 АА223257 04.10.2002 04.10.2002 04.10.2017 м.Брянка Луганської області не діюча

2349 05393062 АА223258 04.10.2002 04.10.2002 04.10.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2350 31621812 АА223261 08.10.2002 08.10.2002 08.10.2017 Автономна Республіка Крим не діюча

2351 24100060 АА223262 08.10.2002 08.10.2002 08.10.2017 м. Чернігів не діюча

2352 05393056 АА223263 08.10.2002 08.10.2002 08.10.2017 м.Дніпропетровськ не діюча

2353 30019801 АА223264 08.10.2002 08.10.2002 08.10.2017 Полтавська область не діюча

2354 00191129 АА223265 08.10.2002 08.10.2002 10.10.2007 Донецька область не діюча

2355 13449523 АА223266 11.10.2002 11.10.2002 11.10.2012 не діюча

2356 31348300 АА223267 11.10.2002 11.10.2002 11.10.2017 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2357 00175969 АА223268 15.10.2002 15.10.2002 15.10.2017 м.Шахтарськ Донецької області не діюча

2358 30080326 АА223269 23.10.2002 20021023 08.10.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

2359 30079876 АА223271 30.10.2002 30.10.2002 30.09.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Керченський морський 
торговий порт

98312, АР Крим, 
м.Керч, вул.Кірова, 28

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американсько-
швейщарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

19367453, м. Київ

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 19

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Українське 

Дунайське пароплавство"

68600, Одеська обл., 
м.Ізмаїл, 

вул.Червонофлотська, 
28

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська телефонна 
компанія"

04214, м.Київ, 
вул.Героїв Дніпра, 65, 

кв.143

Київська область, м.Івано-Франківськ та 
область, м.Полтава та область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Загальні мережі" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет-

Україна"

79049, м.Львів, пр-т 
Червоної Калини, 

117/39

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерквант"

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Леніна, 68

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "С_В_Р" 

ЛТД

03150, м.Київ, 
вул.Предславинська, 51, 

кв.62

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Захарченко 
Анатолій Миколайович

94100, Луганська обл., 
м.Брянка, вул.Рудя, 

буд.15, кв.21

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
металургійний завод імені 

Комінтерну"

49023, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Комінтерну, 7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"МЕЛКОМ"

95018, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Ракетна, 17, кв.58

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТехНова"

04080, м.Київ, 
вул.Оболонська, 38, 

кв.36

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
металургійний завод 

ім.Петровського"

49064, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Маяковського, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укртрансгаз" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

01021, м.Київ, 
Кловський узвіз, 9/1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Маріупольський 
металургійний комбінат 

імені Ілліча", 00191129, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87504, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Левченка, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Гамаюн"

50050, 
Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, вул.ХХІІ 

партз`їзду, 8

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Запоріжжя" 

відкритого акціонерного 
товариства "Фарлеп-Інвест"

69093, м.Запоріжжя, 
вул.Хакаська, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна холдингова 
компанія 

"Шахтарськантрацит"

86211, Донецька обл., 
м.Шахтарськ, 

вул.Крупської, 20

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Інтелком-

Південь"

Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 

смт.Авангард, гурт.№ 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ", 
м. Іллічівськ, Одеська обл., 

30079876

65001, Одеська обл., 
м.Іллічівськ, 

вул.Хантадзе, 11

м.Іллічівськ, Овідіопольський р-н 
Одеської області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 112 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2360 31126003 АА223272 30.10.2002 30.10.2002 30.10.2010 Овідіопольський район Одеської області не діюча

2361 01190273 АА223273 30.10.2002 30.10.2002 20.09.2010 не діюча

2362 00122499 АА223274 30.10.2002 30.10.2002 19.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2363 22206274 АА223277 30.10.2002 30.10.2002 02.03.2008 Київська область не діюча

2364 03113087 АА223278 30.10.2002 30.10.2002 20.03.2008 не діюча

2365 23102482 АА223279 30.10.2002 30.10.2002 25.06.2009 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

2366 24772428 АА223280 30.10.2002 30.10.2002 31.12.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

2367 23100678 АА223281 30.10.2002 30.10.2002 26.06.2007 Вінницька область не діюча

2368 24067121 АА223282 30.10.2002 20021030 31.12.2006 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2369 05761672 АА223283 30.10.2002 20021030 12.12.2006 м.Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

2370 Донецька залізниця 01074957 АА223284 30.10.2002 30.10.2002 19.03.2008 не діюча

2371 22500358 АА223285 30.10.2002 20021030 20.01.2007 м.Одеса не діюча

2372 00191000 АА223287 30.10.2002 30.10.2002 25.10.2010 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

2373 1947612319 АА223288 30.10.2002 30.10.2002 21.01.2010 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

2374 31929136 АА223289 01.11.2002 01.11.2002 01.11.2017 м.Керч Автономної Республіки Крим діюча

2375 31346024 АА223290 04.11.2002 20021104 04.11.2017 м.Запоріжжя не діюча

2376 00179559 АА223291 04.11.2002 04.11.2002 04.11.2017 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2377 14367980 АА223293 07.11.2002 07.11.2002 07.11.2017 м.Дніпропетровськ діюча

2378 00191307 АА223294 07.11.2002 07.11.2002 07.11.2017 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

2379 13357784 АА223295 07.11.2002 20021107 04.08.2004 Волинська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРОСС-

ОВДІЙ", 31126003, смт 
Овідіополь, Одеська обл.

67800, Одеська обл., 
смт.Овідіополь, 
вул.Леніна, 220

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування в сільській 

місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне проектно-
будівельне та 

експлуатаційне, комерційне 
товариство закритого типу 

"Цвек-Д"

49041, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Старокодацька, 9

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Укренергозв`язокбуд"

83058, м.Донецьк, 
вул.Красноуфімська, 2-

А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробниче 
акціонерне товариство 

закритого типу "Альфа", 
22206274, смт 

Дослідницьке Київської 
області

08654, Київська обл., 
Васильківський р-н, 
смт.Дослідницьке, 
вул.Інженерна, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Кримський 

виробничо-технічний вузол 
зв`язку"

95017, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Скрипниченко, 
30/13

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район Авономної Республіки Крим

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Радіо"

21036, м.Вінниця, 
вул.Збишка, 7

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство 
"Зв`язоксервіс" у вигдяді 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

65020, м.Одеса, 
вул.Тираспільська, 19, 

кв.18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Цифроком"

22400, Вінницька обл., 
м.Калинівка, 
вул.Леніна, 4

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

Україна", 24067121, м. 
Донецьк

м.Донецьк, б-р 
Шевченка, 29

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Сєвєродонецьке державне 
виробниче підприємство 

"Об`єднання Азот"

Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 
вул.Пивоварова, 5

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

83000, м.Донецьк, 
вул.Артема, 68

м.Донецьк та Донецька область, 
м.Луганськ та Луганська область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "Стаф" Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю, 
22500358, м. Одеса

м.Одеса, 
вул.Катерининська, 48, 

кв.8

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00191000, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

50034, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Некрасов 
Володимир Федорович

50072, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Реріха, 19

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченський стрілочний 
завод"

98306, АР Крим, 
м.Керч, вул.В.Бєлік, 12

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Дочірнє підприємство 
"Запоріжбудкомплект" 
закритого акціонерного 

товариства "Запоріжбуд"

м.Запоріжжя, 
вул.Південне шосе, 74

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство виробничо-
технологічного зв`язку 

"Укрвуглетелеком"

83000, м.Донецьк, 
вул.Постишева, 60

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
стрілочний завод"

49034, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Білостоцького, 181

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Криворізький 

залізорудний комбінат"

50029, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Симбірцева, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

м.Луцьк, 
вул.Карбишева, 2/А

створення та обслуговування системи “Аудіотекс” та 
надання відповідних послуг в мережах місцевого 

телефонного зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 113 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2380 22927111 АА223297 07.11.2002 07.11.2002 10.03.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2381 30004486 АА223298 07.11.2002 07.11.2002 07.11.2012 пошукового не діюча

2382 30371055 АА223299 07.11.2002 20021107 23.08.2005 м.Київ не діюча

2383 31272173 АА223300 11.11.2002 11.11.2002 11.11.2017 м.Єнакієве Донецької області не діюча

2384 19366502 АА223301 12.11.2002 12.11.2002 12.11.2017 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2385 21673832 АА223303 12.11.2002 12.11.2002 06.11.2010 Україна не діюча

2386 14333937 АА223305 12.11.2002 20021112 03.12.2013 Україна не діюча

2387 30109015 АА223306 12.11.2002 12.11.2002 24.11.2013 м.Одеса та Одеська область не діюча

2388 30109015 АА223307 12.11.2002 12.11.2002 24.11.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

2389 00191135 АА223311 14.11.2002 14.11.2002 14.11.2017 м.Харцизьк Донецької області не діюча

2390 00019270 АА223312 14.11.2002 14.11.2002 14.11.2017 м.Київ діюча

2391 31380846 АА223313 15.11.2002 15.11.2002 15.11.2017 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

2392 01473864 АА223314 15.11.2002 15.11.2002 15.11.2012 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2393 25118760 АА223316 18.11.2002 18.11.2002 25.12.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2394 24538589 АА223317 18.11.2002 20021118 10.10.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

2395 31043065 АА223318 19.11.2002 18.11.2002 14.09.2010 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

2396 30275194 АА223319 18.11.2002 18.11.2002 02.11.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2397 30685367 АА223324 18.11.2002 18.11.2002 05.05.2010 м.Донецьк не діюча

2398 05783774 АА223325 19.11.2002 20021119 19.11.2017 м.Маріуполь Донецької області не діюча

2399 24378341 АА223326 20.11.2002 20.11.2002 20.02.2013 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

01004, м.Київ, 
вул.Рогнідинська, 4-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євроінформ", 30004486

49098, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Маліновського, 6

м.Київ, Київська, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Луганська, 

Миколаївська, Одеська, Харківська, 
Сумська, Полтавська, Херсонська 

області, включаючи облцентри, АР 
Крим

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотелко Україна"

м.Київ, Кловський 
узвіз, 18

створення та обслуговування системи “Аудіотекс” та 
надання відповідних послуг в мережах місцевого 

телефонного зв’язку загального користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Єнакієвський 

коксохімпром"

86406, Донецька обл., 
м.Єнакієве, вул.Марата, 

1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛюЗа"

69002, м.Запоріжжя, пр-
т Леніна, 81

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

03110, м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

будівництво, технічне обслуговування та експлуатація 
мереж місцевого телефонного зв’язку загального 
користування, з правом їх володіння та надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок" в 
Україні

м.Київ, 
вул.Московська, 21

ліцензія дає право ліцензіату розробляти, 
споруджувати, володіти та експлуатувати мережі 

стільникового зв’язку загального користування NMT-
450, Нордик стандарт, GSM-900, PSN, DCS-1800 та 

надавати відповідні послуги зв’язку
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 
телекомунікації"

65023, м.Одеса, 
вул.Мала Арнаутська, 

66

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах  зв’язку 

загального користування

міжнародного та 
міжміського

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 
телекомунікації"

65023, м.Одеса, 
вул.Мала Арнаутська, 

66

надання послуг місцевого телеф. зв’язку в мережах 
зв’язку загал. корист. з можливістю вик. с-ми типу 
WLL технології CDMA для телефонізації стаціон. 

об’єктів з викор. стаціон. та переносних терміналів в 
межах соти своє АТС за умови отрим. ліц. на р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Харцизький 

трубний завод"

86700, Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.Патона, 9

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національна академія наук 
України

01030, м.Київ, 
вул.Володимирська, 54

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Лисичанський 

склозавод "Пролетарій"

93110, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 
вул.Мічуріна, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

69118, м.Запоріжжя, 
вул.Гаврилова, 14

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-
Телеком-Холдинг"

83086, м.Донецьк, 
вул.Ф.Зайцева, 46-А, 

кв.2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп 

2000", 24538589, м. Одеса

м.Одеса, вул.Велика 
Арнаутська, 15

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Миколаївське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

54001, м.Миколаїв, 
вул.Лягіна, 2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

79000, м.Львів, 
вул.Дорошенка, 44/2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЗВ'ЯЗОК ФАРЛЕП-ДОН", 

30685367, м. Донецьк

83044, м.Донецьк, 
вул.Гастрономічна, 15

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Маріупольський 
рибоконсервний комбінат"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Консервна, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

01011, м.Київ, 
вул.Лєскова, 9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 114 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2400 24378341 АА223327 20.11.2002 20.11.2002 23.02.2013 м.Київ не діюча

2401 02647763 АА223328 20.11.2002 20021120 26.10.2010 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2402 02647763 АА223329 20.11.2002 20021120 26.10.2005 не діюча

2403 19362881 АА223330 20.11.2002 20021120 21.11.2004 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

2404 30265060 м.Київ, пр-т Науки, 61 АА223331 20.11.2002 20021120 23.03.2009 м.Київ не діюча

2405 01125732 АА223332 20.11.2002 20021120 26.11.2007 м.Маріуполь Донецької області не діюча

2406 30488720 АА223333 20.11.2002 20.11.2002 20.06.2010 Україна не діюча

2407 03328913 АА223334 20.11.2002 20.11.2002 27.12.2009 м.Київ не діюча

2408 03484062 АА223335 20.11.2002 20.11.2002 13.01.2008 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

2409 22447150 АА223336 20.11.2002 20.11.2002 10.08.2008 м.Теплодар Одеської області не діюча

2410 14333981 АА223337 20.11.2002 20021120 12.10.2006 не діюча

2411 00179714 АА223338 20.11.2002 20021120 20.11.2006 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2412 20272752 АА223339 20.11.2002 20.11.2002 30.08.2009 не діюча

2413 24876895 АА223340 20.11.2002 20.11.2002 24.05.2010 не діюча

2414 19047622 АА223341 20.11.2002 20.11.2002 14.06.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

2415 24729846 АА223343 20.11.2002 20.11.2002 26.06.2007 м.Київ не діюча

2416 25239647 АА223344 20.11.2002 20.11.2002 23.06.2008 м.Львів та Львівська область не діюча

2417 22501369 АА223345 20.11.2002 20021120 19.11.2006 м.Одеса та Одеська область не діюча

2418 24547720 АА223349 21.11.2002 21.11.2002 21.11.2017 Київська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

комунікації"

01001, м.Київ, 
вул.Лєскова, 9

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах  зв’язку 

загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приазовське дочірнє 
підприємство закритого 
акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок 
України 

"Укрпрофоздоровниця"

Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського, 
12/24

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приазовське дочірнє 
підприємство закритого 
акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок 
України 

"Укрпрофоздоровниця"

Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського, 
12/24

курортна зона м.Бердянськ Запорізької 
області (санаторій "Лазурний", "Нива", 

"Приазов`є", "Бердянськ")

технічне обслуговування мережі проводового 
мовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-російське 
підприємство 

"Промторгінвест-Компані"

Дніпропетровська обл., 
Криворизький р-н, 

с.Лозуватка, 
вул.Ватутіна, 1-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "О.В.К. 

Телеком"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Орендне підприємство 
"Азовське морське 

пароплавство"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Адмірала Луніна, 89

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтелектуальні 

комунікації"

03151, м.Київ, 
вул.Народного 
Ополчення, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"Київський метрополітен"

03055, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 35

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Лисичанськнафтопродукт"

93117, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 

вул.Артемівська, 61

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
англійське підприємство 
"Панком-Юн", у вигляді 
товариство з обмеженою 

відповідальністю, 
22447150, м. Одеса

65026, м.Одеса, 
вул.Грецька, 44

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна судноплавна 
компанія "Керченська 
паромна переправа", 

14333981, м. Керч АР Крим

АР Крим, м.Керч, 
сел.Жуковка

м.Керч селище Жуковка Автономної 
Республіки Крим

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Промтелеком"

м.Донецьк, 
вул.Собінова, 2-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство "РІК"

50083, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Ухтомського, 28/57

м.Кривий Ріг та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Кримаеролайн"

95050, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

пров.Заводський, 35

м.Сімферополь та Сімферопольський 
район Автономної Республіки Крим

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОЗВ'ЯЗОК", 19047622, 
м. Одеса

65045, м.Одеса, 
вул.В.Арнаутська, 72/74

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Персональні 

міські комунікації", 
24729846, м. Київ

01033, м.Київ, 
вул.Микільсько-

Ботанічна, 6/8

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія", 25239647, с. 

Сокільники, 
Пустомитівський р-н, 

Львівська обл.

81100, Львівська обл., 
м.Пустомити, 

вул.Грушевського, 46

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОКСЕРВІС
", 22501369, м. Одеса

м.Одеса, 
вул.Тіраспольська, 

19/18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство по 
забезпеченню 

життєдіяльності зони 
відчуження і безумовного 

(обов`язкового) відселення 
"Чорнобильсервіс"

07270, Київська обл., 
м.Чорнобиль, 

вул.Радянська, 70

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 115 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2419 00190911 АА223350 22.11.2002 22.11.2002 22.11.2017 м.Марганець Дніпропетровської області діюча

2420 23977677 АА223351 22.11.2002 22.11.2002 22.11.2017 м.Донецьк та Донецька область діюча

2421 30984311 АА223354 25.11.2002 25.11.2002 25.11.2017 м.Івано-Франківськ не діюча

2422 21322854 АА223358 26.11.2002 26.11.2002 26.11.2010 м.Хмельницький не діюча

2423 31321115 АА223360 26.11.2002 20021126 26.11.2012 не діюча

2424 31305512 АА223361 26.11.2002 26.11.2002 26.11.2017 м.Київ не діюча

2425 20941584 АА223364 26.11.2002 20021126 26.11.2012 м.Одеса та Одеська область не діюча

2426 25633930 АА223365 27.11.2002 27.11.2002 27.11.2017 м.Київ діюча

2427 31292074 АА223366 28.11.2002 20021128 28.11.2017 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

2428 13962568 АА223368 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2017 м.Полтава діюча

2429 31145682 АА223369 29.11.2002 29.11.2002 29.11.2017 м.Львів та Львівська область не діюча

2430 04947142 АА223370 29.11.2002 20021129 31.12.2006 м.Київ та Київська область не діюча

2431 30403474 АА223371 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2012 м.Київ супутникового не діюча

2432 Підприємство "Радіомет" 13776371 АА223372 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2017 Автономна Республіка Крим діюча

2433 30785264 АА223373 02.12.2002 20021202 02.12.2017 м.Київ не діюча

2434 20572069 АА223374 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2012 м.Бориспіль Київської області не діюча

2435 31463581 АА223375 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2017 Київська область сільська місцевість діюча

2436 31477306 АА223376 02.12.2002 02.12.2002 02.12.2017 Донецька область діюча

2437 31747591 АА223377 03.12.2002 03.12.2002 03.12.2017 м.Київ діюча

2438 1998309397 АА223378 03.12.2002 03.12.2002 03.12.2017 м.Херсон діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Марганецький 

гірничо-збагачувальний 
комбінат"

53400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Марганець, 
вул.Радянська, 62

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Соніко-зв`язок"

83076, м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Промприлад-Центр" 

відкритого акціонерного 
товариства "Івано-

Франківський завод 
"Промприлад"

76000, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Академіка 
Сахарова, 23

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29017, 
м.Хмельницький, 
вул.Свободи, 9-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дніпро 

Транк"

м.Дніпропетровськ, пр-
т Кірова, 72

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія 
"КОНФІДЕНЦІЙНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
УКРАЇНИ", 31305512, м. 

Київ

01133, м.Київ, 
вул.Щорса, 26-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТСБ-

СЕРВІС"

м.Одеса, 
вул.Терешкової, 11

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-американське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТАНАТ"

03040, м.Київ, 
вул.Ломоносова, 8-Б

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Інженерно-технічний та 
економічний комплекс" 
відкритого акціонерного 

товариства "Імпульс"

Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 

пл.Перемоги, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Тепловозоремонтний 
завод"

36030, м.Полтава, 
вул.Гайового, 30

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛМАЗ 
ТЕЛЕКОМ", 31145682, м. 

Львів

79024, м.Львів, 
вул.Хмельницького, 

116

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Торгово-

промисловий дім "І.П.С.", 
04947142, м. Київ

м.Київ, вул.Шамрила, 
7-Б

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Вуличне телебачення"

04050, м.Київ, 
вул.Артема, 66

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - супутникового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

95000, м. Сімферополь, 
вул. Р. Люксембург, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Екстрім 

Телеком"

м.Київ, вул.Металістів, 
17, к.401

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний міжнародний 
аеропорт “Бориспіль”

08307, Київська обл., 
м.Бориспіль-7, 

аеропорт "Бориспіль"

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СААР"

07400, Київська 
область, м.Бровари, 
вул.Лермонтова, 21

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Укрексперт"

84100, Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 
вул.Іскри, 29/3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Проком"

02081, м.Київ, 
вул.Канальна, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Круліковський 

Олександр Васильович

73039, м.Херсон, 
вул.Сенявіна, 156, 

корп.6, кв.61

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 116 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2439 31585083 АА223379 03.12.2002 03.12.2002 03.12.2017 м.Бердянськ Запорізької області діюча

2440 1888210396 АА223380 04.12.2002 20021204 04.12.2017 не діюча

2441 Івашківський спиртзавод 00375250 АА223383 05.12.2002 05.12.2002 05.12.2017 діюча

2442 05428027 АА223386 05.12.2002 20021205 05.12.2017 не діюча

2443 25480722 АА223388 06.12.2002 06.12.2002 06.12.2017 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2444 01071315 АА223395 06.12.2002 06.12.2002 30.09.2009 не діюча

2445 22929417 АА223396 06.12.2002 06.12.2002 06.12.2012 пошукового не діюча

2446 30745017 АА223397 06.12.2002 06.12.2002 06.12.2017 діюча

2447 20234579 АА223398 09.12.2002 09.12.2002 09.12.2017 Дніпропетровська область не діюча

2448 00373400 АА223400 11.12.2002 11.12.2002 11.12.2017 м.Хмельницький не діюча

2449 24254828 АА223401 11.12.2002 11.12.2002 13.10.2009 м.Київ не діюча

2450 31831942 АА223402 12.12.2002 20021212 12.12.2017 Донецька та Луганська області не діюча

2451 31725604 АА223404 16.12.2002 16.12.2002 16.12.2017 м.Київ діюча

2452 20572069 АА223406 17.12.2002 20021217 21.11.2007 не діюча

2453 25282672 АА223407 17.12.2002 20021217 14.01.2004 Україна не діюча

2454 25641875 АА223408 17.12.2002 17.12.2002 08.10.2008 м.Київ не діюча

2455 21555794 АА223409 17.12.2002 20021217 18.02.2006 м.Київ та Київська область не діюча

2456 08248877 АА223410 17.12.2002 17.12.2002 25.09.2008 м.Харків не діюча

2457 00191787 АА223411 17.12.2002 17.12.2002 08.02.2010 м.Горлівка Донецької області не діюча

2458 03534506 АА223412 17.12.2002 17.12.2002 24.11.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

2459 05417093 АА223413 17.12.2002 17.12.2002 16.03.2010 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Связіст"

71100, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Брестська, 135

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Айдаров 

Валерій Міктебгалійович

м.Львів, вул.Зубрівська, 
11/50

санаторій "Молдова" м.Трускавець 
Львівської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

62211, Харківська обл., 
Золочівський р-н, село 

Івашки

село Івашки Золочівського району 
Харківської області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
Державне відкрите 

акціонерне товариство 
"Свердловантрацитзв`язок" 

Державної холдингової 
компанії 

"Свердловантрацит"

Луганська обл., 
м.Свердловськ, 

вул.Енгельса, 1-А

м.Сердловськ та Свердловський район 
Луганської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бердянські ковбаси"

71101, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Мелітопольське 
шосе, 82/2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Одеська залізниця, 
01071315, м. Одеса

65023, м.Одеса, 
вул.Пантелеймонівська, 

19

м. Одеса та Одеська область, м.Херсон 
та Херсонська область, м. Миколаїв та 
Миколаївська область, м. Кіровоград та 
Кіровоградська область, м. Черкаси та 
Черкаська область, Вінницька область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трансєвропейський 
зв`язок"

02125, м.Київ, пр-т 
Визволителів, 1

м.Львів та Львівська область, 
м.Запоріжжя та Запорізька область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "Сателіт"

49041, 
м.Дніпропетровськ, ж/м 
Тополя-3, вул.Панікахі, 

15

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "АТ-Зв`язок"

50006, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Постишева, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Хмельницький 

цукровий завод"

31345, Хмельницька 
обл., Хмельницький р-

н, с.Копистин, 
вул.Леніна, 78

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Київ 

онЛайн"

01042, м.Київ, 
вул.Патріса Лумумби, 

4/6, корп.В, к.300

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Східенерго"

м.Донецьк, вул.Артема, 
114

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"Київпастранс"

04070,  м.Київ, вул. 
Набережне шосе, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний міжнародний 
аеропорт “Бориспіль”

Київська обл., 
м.Бориспіль-7, 

аеропорт "Бориспіль"

м.Бориспіль та Бориспільській район 
Київської області

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

м.Київ, вул.Леонтовича, 
3

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг в мережах місцевого 

телефонного зв’язку загального користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "ТеМК", 

25641875, м. Київ

04074, м.Київ, 
вул.Мукачівська, 9, 

кв.21

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

м.Київ, вул.Гончара, 38-
А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Міністерства оборони 
України - Харківський 

механічний завод

61177, м.Харків, 
вул.Залютинська, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Пантелеймонівський 
вогнетривкий завод"

84694, Донецька обл., 
м.Горлівка, 

смт.Пантелеймонівка, 
вул.К.Маркса, 2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Фізико-механічний 
інститут ім.Г.В.Карпенка 

Національної академії наук 
України

79601, м.Львів, 
вул.Наукова, 5

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Інститут фізіології 
ім.О.О.Богомольця 

Національної академії наук 
України

01024, м.Київ, 
вул.Богомольця, 4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 117 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2460 30441902 АА223414 17.12.2002 17.12.2002 04.01.2010 м.Одеса не діюча

2461 00110728 АА223415 17.12.2002 17.12.2002 22.09.2010 м.Запоріжжя не діюча

2462 25458817 АА223416 17.12.2002 17.12.2002 04.05.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2463 25521964 АА223418 17.12.2002 20021217 15.05.2008 не діюча

2464 21028346 АА223420 17.12.2002 20021217 19.11.2005 м.Одеса та Одеська область не діюча

2465 1719202411 АА223421 17.12.2002 20021217 01.12.2006 Васильківський р-н Київської області не діюча

2466 23163288 АА223422 17.12.2002 17.12.2002 17.09.2007 Київська область не діюча

2467 00165646 АА223423 17.12.2002 17.12.2002 17.12.2017 м.Красний Луч Луганської області діюча

2468 05427849 АА223424 17.12.2002 17.12.2002 17.12.2017 Кіровоградська область не діюча

2469 31759633 АА223425 24.12.2002 24.12.2002 24.12.2017 м.Херсон та Херсонська область діюча

2470 00131305 АА223426 24.12.2002 24.12.2002 24.12.2017 м.Київ не діюча

2471 30476872 АА223429 24.12.2002 24.12.2002 24.12.2012 м.Черкаси не діюча

2472 31355249 АА223431 26.12.2002 26.12.2002 26.12.2017 аудіотекс діюча

2473 19362881 АА223432 26.12.2002 26.12.2002 26.12.2017 Автономна Республіка Крим діюча

2474 32202023 АА223433 26.12.2002 26.12.2002 26.12.2017 м.Луганськ та Луганська область діюча

2475 20057835 АА223434 26.12.2002 26.12.2002 27.05.2007 не діюча

2476 20057835 АА223435 26.12.2002 26.12.2002 23.12.2007 не діюча

2477 20299567 АА223437 28.12.2002 28.12.2002 28.12.2012 транкінгового не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ ОДЕСА", 
30441902, м. Одеса

65054, м.Одеса, 
аеропорт ЦА

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Запорізький 

завод важкого 
кранобудування"

69015, м.Запоріжжя, 
вул.Кияшка, 16-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Підприємство зв`язку 
"Н`ютел" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

61057, м.Харків, 
вул.Сумська, 14

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство телефонна 

компанія "Сітел"

Дніпропетровська обл., 
Синельниківский р-н, 

смт.Іларіонове, 
вул.Центральна, 1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"РОСІНКА", 21028346, м. 
Одеса

м.Одеса, 
вул.Тіраспольська, 19, 

кв.18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - підприємець 
Кузьмічов Володимир 

Андрійович, 1719202411, с. 
Здорівка, Київська обл,

Київська обл., 
Васильківський р-н, 

с.Здоровка, вул.Миру, 
15

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Наутілус-К"

04212, м.Київ, 
вул.Малиновського, 11, 

кв.70

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краснолуцький 

машинобудівний завод"

94501, Луганська обл., 
м.Красний Луч, 

вул.Заводський проїзд, 
1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технологічного зв`язку" 

дочірнє підприємство ДХК 
"Олександріявугілля"

28000, Кіровоградська 
обл., м.Олександрія, пр-

т Леніна, 48

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Нофелет"

73000, м.Херсон, 
с.Степанівка, 

вул.Шкільна, 74

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерна 
енергопостачальна 

компанія "Київенерго"

01001, м.Київ, 
пл.І.Франка, 5

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Інвестспецкомплекс"

18002, м.Черкаси, б-р 
Шевченка, 266/1, к.304

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КомТел - 

Україна"

04116, м.Київ, 
вул.Старокиївська, 10

м.Севастополь, Хмельницька, 
Черкаська, Вінницька, Тернопільська, 
Сумська, Закарпатська, Чернігівська, 

Волинська, Івано-Франківська, 
Чернівецька, Рівненська, 

Кіровоградська області, включаючи 
облцентри

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-російське 
підприємство 

"Промторгінвест-Компані"

53020, 
Дніпропетровська обл., 

Криворизький р-н, 
с.Лозуватка, 

вул.Ватутіна, 1-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтелком"

91493, м.Луганськ, 
сел.Ювілейне, 

вул.Свердлова, 4, кв.2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
Компані"

01021, м.Київ, 
Кловський узвіз, 12-А

м.Київ та Київська область, м.Чернігів 
та Чернігівська область, м.Вінниця та 

Вінницька область, м.Житомир та 
Житомирська область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування з правом надання послуг зв’язку, з 
можливістю виконання системи WLL стандартів 

DAMPS і CDMA тільки для телефонізації 
стаціонарних об’єктів з використанням ст

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
Компані"

01021, м.Київ, 
Кловський узвіз, 12-А

м.Запоріжжя та Запорізька область, 
м.Луганськ та Луганська область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування з правом надання послуг зв’язку, з 
можливістю використання системи WLL стандарту 

CDMA тільки для телефонізації стаціонарних об’єктів 
з використанням стаціона

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТРИМЕНС, Лтд"

49000, 
м.Дніпропетровськ, 

пр.К.Маркса, 93

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 118 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2478 13357784 АА223438 29.12.2002 29.12.2002 29.12.2012 м.Луцьк радіального не діюча

2479 13787639 АА720162 06.06.2002 20040624 21.02.2006 не діюча

2480 30951637 АА № 223447 09.01.2003 09.01.2003 09.01.2008 не діюча

2481 24740747 АА № 223459 15.01.2003 15.01.2003 29.10.2003 Україна (крім м.Київ) не діюча

2482 24740747 АА № 223460 15.01.2003 15.01.2003 18.11.2007 м.Київ не діюча

2483 14369176 АА № 223499 30.01.2003 30.01.2003 10.10.2007 м.Київ не діюча

2484 14369176 АА № 425476 20.02.2003 20030220 10.10.2007 м.Київ не діюча

2485 25072130 АА № 497667 15.05.2003 20030515 02.11.2010 не діюча

2486 14311169 АА № 497722 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 м.Карлівка Полтавської області діюча

2487 32161045 АА № 499913 18.03.2003 20030318 18.03.2018 не діюча

2488 30451580 АА № 667162 17.09.2003 17.09.2003 23.05.2005 не діюча

2489 30609642 АА № 667174 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2008 не діюча

2490 24834454 АА № 667181 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 не діюча

2491 01130621 АА № 667183 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2018 АР Крим (крім м.Севастополь) не діюча

2492 32363486 АА № 667196 02.10.2003 20031002 02.10.2018 не діюча

2493 21922399 АА № 667231 21.10.2003 21.10.2003 15.02.2005 не діюча

2494 32461260 АА № 667261 07.11.2003 07.11.2003 07.11.2008 не діюча

2495 02651374 АА № 667266 10.11.2003 10.11.2003 08.06.2010 м.Рівне не діюча

2496 20192757 АА № 667304 21.11.2003 21.11.2003 21.11.2008 не діюча

2497 31720260 АА223439 02.01.2003 02.01.2003 02.01.2013 м.Київ, Волинська та Луганська області супутникового не діюча

2498 00242985 АА223442 04.01.2003 04.01.2003 04.01.2013 м.Київ транкінгового не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

43023, м.Луцьк, 
вул.Карбишева, 2/А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "АВК"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Гагаріна, 42

м.Сімфрополь АР Крим (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Електросервіс"

Київська область, 
м.Славутич, 

Вільнюський квартал, 
7, кв.26

м.Славутич Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

інтернешнл"

м.Київ, вул.Хрещатик, 
34

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг мереж місцевого 
телефонного зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

інтернешнл"

м.Київ, вул.Хрещатик, 
34

будівництво і технічне обслуговування системи 
Аудіотекс та надання відповідних послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕКОМІНВЕСТ-
КИЇВ", 14369176, м. Київ

м.Київ, 
вул.Політехнічна, 6

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕКОМІНВЕСТ-
КИЇВ", 14369176, м. Київ

м.Київ, вул.Ярослава 
Гашека, 4, кв.38

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв`язку"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Л.Ребета, 2

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство “Карлівський 
машинобудівний завод”

39500, Полтавська обл., 
м.Карлівка, 

вул.Пархоменка, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю компанія 

"УСТК"

м.Київ, 
вул.Шовковична, 21, 

кв.13

м.Київ та Київська область, м.Донецьк 
та Донецька область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Візит-
А"

АР Крим, м.Армянськ, 
мкр-н Генерала 

Васильєва, 1, кімн.92

м.Армянськ АР Крим (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Діскавері"

м.Івано-Франківськ, 
вул.Івасюка, 52/53

м.Івано-Франківськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіоорганізація 
"ЛІГА"

м.Чернігів, вул.Щорса, 
112

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний міжнародний 
аеропорт "Сімферополь"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

аеропорт

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Краснодонвугілля"

Луганська обл., 
м.Краснодон, 

вул.Комсомольська, 5

м.Краснодон та Краснодонський район 
Луганської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Відродження"

Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

смт.Ювілейне, 
вул.Радгоспна, 40

селище Ювілейне Дніпропетровського 
р-ну Дніпропетровської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"АЛГОРИТМ"

м.Полтава, 
вул.Навроцького, 11, 

кв.14

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Рівненське дочірнє 
підприємство 

"РІВНЕТУРИСТ" АТ 
"Укрпрофтур"

м.Рівне, вул.Київська, 
36

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
виробничо-комерційна 

фірма "Раледа"

49058, м. 
Дніпропетровськ, 

вул.Г.Сталінграду, 8-
В/73

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Датасат"

03057, м.Київ, 
вул.Смоленська, 31-33

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - супутникового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
дослідний центр "КВАЗАР"

03148, м.Київ, пр-т 50-
річчя Жовтня, 2-Б

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 119 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2499 22987900 АА223443 04.01.2003 04.01.2003 04.01.2013 м.Хмельницький не діюча

2500 25126127 АА223444 04.01.2003 20030104 04.01.2018 Автономна Республіка Крим не діюча

2501 31727783 АА223445 08.01.2003 08.01.2003 08.01.2018 діюча

2502 23106497 АА223448 09.01.2003 09.01.2003 04.05.2010 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

2503 01130555 АА223449 09.01.2003 09.01.2003 14.01.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2504 24883913 АА223450 09.01.2003 20030109 14.11.2007 Київська область не діюча

2505 21560045 АА223451 09.01.2003 20030109 15.03.2004 Україна не діюча

2506 13447949 АА223452 09.01.2003 20030109 31.12.2005 не діюча

2507 30768008 АА223453 09.01.2003 20030109 05.04.2003 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2508 30227512 АА223454 09.01.2003 20030109 14.01.2005 м.Горлівка Донецької області не діюча

2509 20609789 АА223455 09.01.2003 20030109 16.06.2006 не діюча

2510 30752511 АА223456 10.01.2003 10.01.2003 10.01.2013 м.Харків не діюча

2511 20486128 АА223457 14.01.2003 14.01.2003 14.01.2018 м.Запоріжжя діюча

2512 20740408 АА223458 15.01.2003 20030115 27.08.2006 Автономна Республіка Крим не діюча

2513 20692626 АА223461 15.01.2003 15.01.2003 13.05.2009 м.Севастополь не діюча

2514 30026138 АА223462 15.01.2003 15.01.2003 12.11.2008 не діюча

2515 01270761 АА223463 15.01.2003 15.01.2003 26.10.2010 не діюча

2516 24544710 АА223464 15.01.2003 20030115 20.07.2009 м.Одеса та Одеська область не діюча

2517 01126996 АА223465 15.01.2003 15.01.2003 18.08.2007 м.Одеса не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Новатор"

29016, 
м.Хмельницький, 

вул.Тернопільська, 17

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ЛТД 

"КрымАзовСвязьинвест"

АР Крим, Ленінський 
р-н, м.Щолкіно, а/с 37

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Севнет"

99011, м.Севастополь, 
вул.Леніна, 14, кв.2

м.Севастополь та Автономна Республіка 
Крим

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт", 

23106497, м. Вінниця

21032, м.Вінниця, 
вул.Київська, 14, 

корп."Б"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Донецька Державна 
авіакомпанія "Донбас - 

Східні авіалінії України"

83021, м.Донецьк, 
аеропорт

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Білоцерківська телефонна 
компанія", 24883913, м. 
Біла Церква Київської 

області

Київська обл., м.Біла 
Церква, 

вул.Пролетарська, 13

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українське державне 
підприємство поштового 

зв`язку "Укрпошта"

м.Київ, вул.Хрещатик, 
22

пересилання грошових переказів в межах території 
України. Пересилання за межі території України може 

здійснюватись за окремими угодами

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"Телеком-Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
Нікопольський р-н, 

с.Кам`янське, 16, кв.49

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіан"

м.Херсон, 
вул.Жовтневої 
Революції, 9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських номерів. Ліцензіат повинен 

передб.заміну УАТС-49 на нову протягом строку дії 
ліцензії

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТС"

Донецька обл., 
м.Горлівка, пр-т Леніна, 

29/34

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"БТМ"

Київська обл., 
Васильківський р-н, 

с.Путрівка, вул.Леніна, 
10

м.Васильків та Васильківський р-н 
Київської області

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Фірма 

"СІЕСТЕЛ"

61202, м.Харків, пр-т 
Перемоги, 48, кв.179

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжбуддеталь"

69006, м.Запоріжжя, 
Північне шосе, 4

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченська телефонна 
компанія"

АР Крим, м.Керч, 
вул.Танкістів, 7

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Севтелеком"

99055, м.Севастополь, 
пр-т Генерала 

Острякова, 248-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима-

Сервіс зв`язок"

99055, м.Севастополь, 
пр-т Генерала 

Острякова, 248-А

м.Севастополь та Автономна Республіка 
Крим

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Виробничо-технічний 
вузол зв`язку" (ВТВЗ)

03126, м.Київ, б-р 
Лепсе, 26

м.Хмельницький та Хмельницька 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських номерів. Ліцензіат повинен 

перед. заміну обладн. протягом 5 років від дати видачі 
ліц.

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Іллічівський морський 
рибний порт"

Одеська область, 
м.Іллічівськ-5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-дослідний 
проектно-

конструкторський інститут 
морського флоту України з 
дослідним виробництвом, 

01126996, м. Одеса

65026, м.Одеса, 
вул.Ланжеронівська, 

15-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 120 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2518 30133189 АА223466 15.01.2003 15.01.2003 21.01.2009 м.Рівне та Рівненська область не діюча

2519 14117214 АА223467 15.01.2003 20030115 21.11.2004 м.Херсон не діюча

2520 30226189 АА223468 15.01.2003 15.01.2003 20.03.2009 м.Харків не діюча

2521 01239826 АА223469 15.01.2003 15.01.2003 15.01.2018 м.Бердянськ Запорізької області діюча

2522 21835016 АА223470 16.01.2003 16.01.2003 16.01.2013 м.Луганськ та Луганська область транкінгового не діюча

2523 31727947 АА223471 21.01.2003 21.01.2003 21.01.2018 м.Севастополь діюча

2524 00152307 АА223472 22.01.2003 22.01.2003 22.01.2013 транкінгового не діюча

2525 16283744 АА223473 22.01.2003 22.01.2003 22.01.2018 м.Київ та Київська область аудіотекс діюча

2526 14198951 АА223474 22.01.2003 22.01.2003 22.01.2008 м.Черкаси не діюча

2527 20095379 АА223475 23.01.2003 23.01.2003 23.01.2013 Вінницька область транкінгового не діюча

2528 30134140 АА223476 30.01.2003 20030130 08.02.2005 не діюча

2529 23820881 м.Суми, вул.Праці, 37 АА223477 30.01.2003 20030130 10.12.2004 не діюча

2530 13986617 АА223478 30.01.2003 20030130 19.10.2005 не діюча

2531 25013937 АА223479 30.01.2003 20030130 24.04.2003 не діюча

2532 30191942 м.Рівне, вул.Орлова, 40 АА223480 30.01.2003 20030130 19.11.2003 не діюча

2533 24613003 АА223481 30.01.2003 20030130 05.10.2004 не діюча

2534 21060561 АА223482 30.01.2003 20030130 22.11.2005 не діюча

2535 13825736 АА223483 30.01.2003 20030130 21.01.2004 не діюча

2536 25626048 АА223484 30.01.2003 20030130 23.05.2005 не діюча

2537 22476921 м.Одеса, вул.Скісна, 78 АА223485 30.01.2003 20030130 10.08.2003 не діюча

2538 22731326 АА223486 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - 
ФІРМА "ІНФОКОМ", 

30133189, м. Рівне

33027, м.Рівне, 
вул.Грушевського, 41

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале підприємство 
"Плутон"

м.Херсон, 
вул.Перекопська, 67

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Вектор"

61071, м.Харків, в`їзд 
Приамурський, 9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Бердянськбуд"

71112, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Шевченка, 13

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОНАРД"

91011, м.Луганськ, 
вул.Кольцова, 20

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"Южная сеть"

99053, м.Севастополь, 
вул. Вакуленчука, 29

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Транснаціональна 
фінансово-промислова 

нафтова компанія 
"Укртатнафта"

39610, Полтавська 
область, м.Кременчук, 

вул.Свіштовська, 3

м.Кременчук та Кременчуцький район 
Полтавської області

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Київські Інформаційні 

Кабельні Системи - КІКС"

01133, м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 8

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Комерційна телекомпанія 
"TGS"

18005, м.Черкаси, 
пров.Сєдова, 22

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"ТОДОР" (у формі 

приватного підприємства)

24321, Вінницька обл., 
м.Ладижин

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СУМИ 
ТРАНС-ТЕЛЕ-СЕРВІС"

м.Суми, вул.Робітниче 
селище, 11

м.Суми та м.Путивль Сумської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне комерційне 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"ІнтерТелеКом"

м.Суми (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Промінь"

м.Рівне, 
вул.Грушевського, 40, 

кв.123

м.Рівне (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТТВ-
Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Тернівка, б-р Артема, 

6, кв.76-А

м.Тернівка Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Рівненське 
кабельне телебачення"

м.Рівне (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПІЛОТ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

Всебратське-2, буд.50, 
кв.83

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпаня "Візит"

Полтавська обл., 
м.Гадяч, вул.Леніна, 11

м.Гадяч Полтавської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство - фірма 

"Центуріон"

м.Львів, 
вул.Виговського, 29-А

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватися згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади, з правом надання 
послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія "АМОС"

АР Крим, м.Алушта, 
с.Малий Маяк, 
пров.Кривий, 9

с.Малий Маяк та смт.Партеніт міста 
Алушта АР Крим (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"РЕНОМЕ" у виді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна 
телерадіокомпанія "Вітал"

73000, м.Херсон, 
вул.Карла Маркса, 97

м.Херсон (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 121 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2539 30030888 АА223487 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

2540 22306946 АА223488 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

2541 14116433 АА223489 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

2542 31561226 АА223491 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

2543 30940431 АА223492 30.01.2003 30.01.2003 30.01.2008 не діюча

2544 16283744 АА223493 30.01.2003 20030130 03.11.2003 не діюча

2545 25049148 АА223494 30.01.2003 30.01.2003 27.02.2008 м.Одеса не діюча

2546 23531065 АА223495 30.01.2003 30.01.2003 06.10.2010 не діюча

2547 00131564 АА223496 30.01.2003 30.01.2003 05.02.2009 м.Івано-Франківськ не діюча

2548 25467087 АА223497 30.01.2003 30.01.2003 19.07.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2549 30863368 АА223498 30.01.2003 30.01.2003 09.06.2010 не діюча

2550 25641556 АА223500 30.01.2003 30.01.2003 26.11.2008 м.Київ не діюча

2551 22142344 АА425451 03.02.2003 03.02.2003 03.02.2008 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2552 30260565 АА425454 03.02.2003 20030203 05.07.2009 не діюча

2553 24592229 АА425455 03.02.2003 03.02.2003 08.07.2007 м.Київ не діюча

2554 22104527 АА425456 03.02.2003 03.02.2003 20.10.2009 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

2555 13345692 АА425457 03.02.2003 03.02.2003 21.08.2009 м.Луцьк та Волинська область не діюча

2556 23107433 АА425458 03.02.2003 20030203 07.10.2006 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

2557 20110825 АА425459 03.02.2003 03.02.2003 08.09.2010 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

2558 30083421 АА425460 03.02.2003 20030203 15.09.2005 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Бріз"

67562, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

с.Крижанівка, 
вул.Гагаріна, 20-А

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Побутрадіотехніка"

98515, АР Крим, 
м.Алушта, 

вул.Жовтнева, 34

м.Алушта, смт.Партеніт, сільська 
місцевість Алуштинського району, яка 
підпорядкована Алуштинській міскій 

раді Автономної Республіки Крим 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мале 

підприємство "Незалежна 
телекомпанія "Норма-4"

73039, м.Херсон, 
вул.Покришева, 16

м.Херсон (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТІМ"

20300, Черкаська обл., 
м.Умань, вул.Леніна, 

31, кв.45

м.Умань Черкаської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН"

65044, м.Одеса, пр-т 
Шевченка, 3

Одеська область (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Київські Інформаційні 

Кабельні Системи - КІКС"

м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 8

Україна (крім м.Київ та Київської 
області, м.Одеса та Одеської області, 

м.Черкаси та Черкаської області)

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг в мережах місцевого 

телефонного зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Телефонна 
компанія ЕЛС", 25049148, 

м. Одеса

65012. м.Одеса, 
вул.В.Арнаутська, 15

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
національні комунікації 

"УНК"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, Київський 

квартал, 8, кв.14

м.Славутич Київської області та 30-км 
зона відчуження ЧАЕС

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-

Франківськ

76014, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Індустріальна, 34

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з ємністю до 

1000 (тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерпорт"

61002, м.Харків, 
вул.Мироносицька, 25

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САМТЕЛ", 30863368, м. 
Самбір, Львівська обл., 

81475, Львівська обл., 
Самбірський р-н, 

с.Нагірне

м.Самбір та Самбірський р-н Львівської 
області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ УТЛ", 
25641556, м. Київ 

03055, м.Київ, 
вул.В.Василевської, 7, 

к.603

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіостанція "Великий 
Луг"

69057, м.Запоріжжя, 
вул.Матросова, 8-А

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Технічний центр" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія 
"Велтон.Телеком.Інжинірін

г"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Телевізійна, 3

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Телекомінвест"

01030, м.Київ, б-р 
Шевченка, 18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОРСІ", 

22104527, м. Ужгород

88000, м.Ужгород, 
вул.Яроцького, 5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

43026, м.Луцьк, пр-т 
Соборності, 28

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективна телефонна 
компанія "ВЕКО" 

товариство з обмеженою 
відповідальністю

м.Вінниця, вул.Карла 
Маркса, 24

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство - науково-

виробнича фірма "Елекомс"

21034, м.Вінниця, 
вул.Карла Маркса, 8

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЗАС"

м.Миколаїв, 
вул.Гайдара, 6, кв.14

надання послуг радіотелефонного зв’язку 
транкінгового зв’язку загального користування, за 

умови отримання ліцензії на використання 
радіочастот



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 122 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2559 22116418 АА425461 03.02.2003 03.02.2003 24.03.2010 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2560 25337717 АА425462 03.02.2003 03.02.2003 01.07.2009 м.Донецьк не діюча

2561 13536647 АА425463 03.02.2003 03.02.2003 13.01.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2562 25329652 АА425464 03.02.2003 03.02.2003 17.12.2008 м.Жданівка Донецької області не діюча

2563 30267052 АА425465 03.02.2003 03.02.2003 30.11.2009 Одеська область не діюча

2564 25234749 АА425466 03.02.2003 03.02.2003 18.12.2007 м.Львів та Львівська область не діюча

2565 25377579 АА425467 03.02.2003 03.02.2003 03.08.2008 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

2566 30624330 АА425468 03.02.2003 03.02.2003 16.05.2010 Автономна Республіка Крим не діюча

2567 21267368 АА425469 03.02.2003 03.02.2003 29.03.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2568 25185130 АА425470 03.02.2003 03.02.2003 08.04.2008 м.Харків не діюча

2569 30214498 АА425471 03.02.2003 03.02.2003 29.09.2009 м.Київ не діюча

2570 25203520 АА425472 03.02.2003 03.02.2003 05.10.2009 м.Київ не діюча

2571 00242985 АА425473 03.02.2003 03.02.2003 13.10.2008 м.Київ та Київська область не діюча

2572 30583698 АА425474 03.02.2003 03.02.2003 11.01.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2573 01125672 АА425475 03.02.2003 03.02.2003 10.09.2008 м.Одеса та м.Іллічівськ Одеської області не діюча

2574 30402512 АА425478 27.02.2003 27.02.2003 27.02.2013 м.Київ транкінгового не діюча

2575 20170262 АА425479 27.02.2003 20030227 13.07.2005 не діюча

2576 21890713 АА425480 27.02.2003 20030227 02.11.2003 не діюча

2577 25679464 АА425481 27.02.2003 20030227 05.11.2004 не діюча

2578 00130872 АА425482 27.02.2003 20030227 15.09.2004 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Геркон", 

22116418, м. Запоріжжя

69095, м.Запоріжжя, 
вул.Горького, 159

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЗВ'ЯЗОКБУДСЕРВІС", 
25337717, м. Донецьк

83101, м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 31

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"АСТР", 13536647, м. 

Донецьк

83004, м.Донецьк, 
вул.Батіщева, 2

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство Жданівська 
міська телефонна мережа 

"Телеком"

86391, Донецька обл., 
м.Жданівка, 

вул.Кавченка, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку з 
використанням АТС-54А. Ліцензіат повинен 

передбачити заміну діючої АТС на нову протягом 
строку дії ліцензії. Конкретний тип обладнання, яке 

буде використовуватися необх. погодити з 
Держкомзв’язку України

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тригер"

67661, Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
с.Нерубайське, 
вул.Зелена, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування в сільській 

місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ", 

25234749, м. Яворів, 
Львівська обл., 

81033, Львівська обл., 
Яворівський р-н, 
смт.Краковець, 

вул.Шевченка, 39-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астарта-

Зв`язок"

54010, м.Миколаїв, 
вул.7-а Поперечна, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИМСЬКА 
ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ", 30624330, м. 
Сімферополь

95034, м.Сімферополь, 
вул.Треньова, 17, кв.17

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЕКСС", 21267368, м. 

Харків

61105, м.Харків, 
вул.Фонвізіна, 15, 

кв.107

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-технічне 
підприємство ХАРТРОН-

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 
25185130, м. Харків

61070, м.Харків, 
вул.Ак.Проскури, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рент 

Хаус", 30214498, м. Київ

03039, м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7, к.2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство - Міжнародний 

центр культурних та 
ділових зв`язків 

"Консалтінг Україна"

03039, м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
дослідний центр "КВАЗАР"

03148, м.Київ, пр-т 50-
річчя Жовтня, 2-Б

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МТМ-

Телеком"

79044, м.Львів, 
вул.Єфремова, 37/7

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Іллічівський морський 
торговий порт

68001, Одеська обл., 
м.Іллічівськ, пл.Праці, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТ 

РАДІО"

01010, м.Київ, 
вул.Січневого 

повстання, 3, кв.91

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна науково-
виробнича комерційна 

фірма "Кругозор"

Луганська обл., 
м.Рубіжне, 

вул.Менделєєва, 22-А

м.Рубіжне Луганської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнічна 
лабораторія"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Балашовська, 4, 
кв.21

м.Павлоград Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
"Мелітопольське кабельне 

телебачення"

Запорізька обл., 
м.Мелітополь, 

вул.Свердлова, 37

м.Мелітополь Запорізької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпроенерго"

м.Запоріжжя, 
вул.Плотинна, 2

м.Зеленодольськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 123 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2579 25225711 АА425483 27.02.2003 20030227 18.08.2003 не діюча

2580 Фірма "Екран" 13668567 м.Київ, б-р Лепсе, 5-Г АА425484 27.02.2003 20030227 23.10.2005 не діюча

2581 20226870 АА425485 27.02.2003 20030227 22.11.2004 не діюча

2582 30329087 АА425486 27.02.2003 20030227 23.02.2005 не діюча

2583 30258100 АА425487 27.02.2003 20030227 04.11.2004 не діюча

2584 22525559 АА425488 27.02.2003 20030227 10.09.2004 не діюча

2585 24639505 АА425489 27.02.2003 20030227 04.06.2003 не діюча

2586 20187667 АА425490 27.02.2003 20030227 11.03.2004 не діюча

2587 30072823 АА425491 27.02.2003 20030227 20.10.2004 не діюча

2588 30206141 АА425492 27.02.2003 20030227 15.12.2003 не діюча

2589 30250426 АА425493 27.02.2003 20030227 08.08.2001 не діюча

2590 25103238 АА425494 27.02.2003 20030227 22.04.2004 не діюча

2591 30853721 АА425495 27.02.2003 20030227 08.08.2005 не діюча

2592 31073723 АА425496 27.02.2003 20030227 12.09.2005 не діюча

2593 31442619 АА425497 27.02.2003 27.02.2003 26.11.2017 м.Львів та Львівська область діюча

2594 30276470 АА425498 27.02.2003 20030227 15.12.2004 не діюча

2595 30650926 АА425499 27.02.2003 20030227 28.12.2005 не діюча

2596 25013661 АА425500 27.02.2003 20030227 17.12.2003 не діюча

2597 32123518 АА497641 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2598 22978373 АА497642 12.05.2003 20030512 05.04.2005 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Діалект"

м.Львів, вул.Княгині 
Ольги, 122

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

м.Київ (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Кадр-
ТБ"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

м.Павлоград Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватися згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади, з правом надання 
послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Берег" 
дочірнє підприємство 

багатогалузевого малого 
підприємства "Берег"

м.Херсон, вул.Патона, 
17-А, кв.140

м.Херсон (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "АРС"

м.Одеса, 
вул.Ак.Корольова, 70, 

кв.114

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Центр кабельного 
телебачення "Сателліт" 

Спілки ветеранів бойових 
дій в Афганістані

м.Полтава, 
вул.Зіньківська, 11/31, 

кімн.108

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

м.Донецьк, 
вул.Соколина, 1-А

м.Донецьк та Донецька область (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіомовна компанія 
"Луч"

Луганська обл., 
м.Красний Луч, 

вул.Студентська, буд. 
АТС

м.Красний Луч Луганської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі ефірного 
телемовлення та мережі кабельного телемовлення,  

яка повинна створюватися згідно з дозволом 
місцевого органу державної виконавчої влади, в 

межах промислової експлуатації, з правом надання 
послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІСАТ"

Донецька обл., 
м.Макіївка, 

вул.Ярошенка, 10, кв.5

м.Макіївка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "МИР"

м.Донецьк, б-р 
Шкільний, 10, кв.7

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Телерадіоорганізація "ТРК 
"Краматорськ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

Донецька обл., 
м.Краматорськ, 

вул.Дворцова, 57

м.Краматорськ Донецької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Донбастелесупутник"

м.Донецьк, 
вул.Тарханова, 4, кв.1

м.Донецьк та Донецька область (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватися згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади, з правом надання 
послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирській міський 
інформаційний центр - 

телемережа"

м.Житомир, 
вул.Ольжича, 9

м.Житомир (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телебойман" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 
телерадіокомпанії 

"Телебойман" ("ТБМ") 
ЛТД"

м.Львів, вул.Довженка, 
8

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "К.С.К."

79015, м.Львів, 
вул.Тургенєва, 73

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Досуг"

Донецька обл., 
м.Артемівськ, 

вул.Шевченка, 199, кв.1

м.Артемівськ Донецької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне мале 
підприємство 

"Телекомпанія МАСКА"

м.Львів, 
вул.Білоцерківська, 10

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Феномен"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Рязанова, 11

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Технопорт"

83009, м.Донецьк, пр-т 
Партизанський, 37-Б, 

кв.5

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Торгово-виробнича фірма 

"ЗУРБАГАН"

Сумська обл., 
м.Конотоп, 

вул.Успенсько-
Троїцька, 39/18

м.Конотоп Сумської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 124 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2599 24558215 АА497643 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2600 30014426 АА497644 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2601 20095379 АА497645 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2602 13381630 АА497646 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2603 25380239 АА497647 12.05.2003 20030512 13.08.2003 не діюча

2604 22822808 АА497648 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2605 20946311 АА497649 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2606 23839509 АА497650 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2607 23999704 АА497651 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2608 22783712 АА497652 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2609 22346963 АА497653 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2610 30026630 АА497654 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2611 30200218 АА497656 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2612 24504751 АА497658 12.05.2003 12.05.2003 24.07.2007 не діюча

2613 13803858 АА497659 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2614 20675579 АА497660 12.05.2003 12.05.2003 12.05.2008 не діюча

2615 00204048 АА497661 12.05.2003 12.05.2003 11.02.2009 м.Чернігів не діюча

2616 30323200 АА497662 14.05.2003 20030514 19.11.2004 не діюча

2617 30310652 АА497663 14.05.2003 20030514 02.09.2004 не діюча

2618 23269549 АА497664 15.05.2003 20030515 17.08.2003 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Дитинець"

14005, м.Чернігів, пр-т 
Миру, 68, кімн.1503

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
телерадіокомпанія "МРІЯ"

11106, Житомирська 
обл., м.Овруч, 
вул.Леніна, 44

м.Овруч Житомирської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"ТОДОР" (у формі 

приватного підприємства)

24321, Вінницька обл., 
м.Ладижин

м.Ладижин Вінницької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Обласне об`єднання 
"Луганське кабельне 

телебачення"

91000, м.Луганськ, 
пл.Героїв ВВВ, 3-А

м.Луганськ (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Краєвид"

м.Миколаїв, пр-т 
Леніна, 152-А, кв.37

м.Миколаїв та Миколаївська область 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний телевізійний 
центр м.Чернігова"

14032, м.Чернігів, 
вул.Рокосовського, 18

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Незалежна телекомпанія 
НОРМА-ТВ"

65025, м.Одеса, 
вул.Генерала Бочарова, 

71

м.Одеса та м.Южний Одеської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Муніципальна 

телерадіокомпанія "ВИБІР"

29015, 
м.Хмельницький, 

вул.Проскурівська, 85, 
кв.38

м.Хмельницький (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Експрес телесервіс плюс" 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

40024, м.Суми, 
вул.Харківська, 9

м.Суми (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство "ЛЕК і КОМ"

29019, м. 
Хмельницький, пр-т 

Миру, 43, кв.2

м.Хмельницький (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Бужани"

80100, Львівська обл., 
м.Червоноград, 
вул.В.Стуса, 53

м.Червоноград та м.Соснівка Львівської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Балаклавія"

99018, м. Севастополь, 
вул. Крестовського, 28-

А

м.Севастополь (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
товариства з обмеженою 

відповідальністю "Імпульс" 
"Телерадіокомпанія 

"Імпульс ТБ"

32300, Хмельницька 
обл., м.Кам`янець-

Подільський, 
вул.Соборна, 4

м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"ЛІККОМ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

99014, м.Севастополь, 
вул.П.Корчагіна, 16, 

кв.96

м.Севастополь (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телебойман" ("ТБМ") Лтд

79066, м.Львів, 
вул.Довженка, 8

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ялта"

98635, АР Крим, 
м.Ялта, вул.Соханя, 7

м.Ялта Автономної Республіки Крим 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернігівське 

Хімволокно", 00204048, м. 
Чернігів

14011, м.Чернігів, 
вул.Щорса, 78

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Телерадіокомпанія "Візит" 
у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Одеська обл., м.Ізмаїл, 
вул.Поперечна, 2, кв.22

м.Ізмаїл та Ізмаїльський район Одеської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Львівська обл., 
м.Стрий, вул.Коссака, 9

м.Стрий та м.Дрогобич Львівської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Радіоорганізація 
"Львівська жінка"

м.Львів, 
вул.Виговського, 39/52

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 125 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2619 30524339 АА497665 15.05.2003 20030515 09.11.2005 не діюча

2620 30707715 АА497666 15.05.2003 20030515 17.07.2005 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

2621 03328623 АА497668 15.05.2003 15.05.2003 13.04.2010 м.Харків не діюча

2622 23531065 АА497669 15.05.2003 20030515 06.10.2005 не діюча

2623 00191164 АА497670 15.05.2003 20030515 19.01.2007 м.Донецьк не діюча

2624 21526580 АА497671 15.05.2003 15.05.2003 15.12.2008 Київська область не діюча

2625 21473636 АА497672 15.05.2003 20030515 18.01.2004 не діюча

2626 13528079 АА497673 15.05.2003 20030515 19.11.2006 м.Донецьк та приміська зона не діюча

2627 21271068 АА497674 15.05.2003 15.05.2003 23.05.2007 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2628 23069425 АА497675 15.05.2003 20030515 08.12.2005 не діюча

2629 04805918 АА497676 15.05.2003 15.05.2003 20.07.2009 м.Харків та Харківська область не діюча

2630 30092771 АА497677 15.05.2003 15.05.2003 19.10.2008 не діюча

2631 23199091 АА497678 19.05.2003 19.05.2003 19.05.2008 м.Ялта Автономної Республіки Крим не діюча

2632 19047568 АА497679 20.05.2003 20.05.2003 20.05.2008 м.Одеса не діюча

2633 19047568 АА497680 20.05.2003 20.05.2003 20.05.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

2634 25579900 АА497681 20.05.2003 20.05.2003 20.05.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2635 22002073 АА497682 21.05.2003 20030521 12.05.2005 не діюча

2636 00373959 АА497683 21.05.2003 21.05.2003 26.10.2010 Садгірський район м.Чернівці не діюча

2637 264030825 АА497684 21.05.2003 20030521 31.08.2004 не діюча

2638 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 АА497685 21.05.2003 20030521 23.09.2012 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"ОМіТех"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

51-Б

м.Київ та Київська область, м.Вінниця 
та область, м.Ужгород та Закарпатська 
область, м.Дніпропетровськ та область, 

м.Запоріжжя та область

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування, за умови отримання 

ліцензії на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кратер"

м.Кіровоград, 
вул.Волкова, 30, кв.112

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Харківське комунальне 
підприємство 

"Міськелектротранс" 
ордена Трудового 

Червоного Прапора ім.60-
річчя Радянської України

61001, м.Харків, 
вул.Молодої Гвардії, 5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
національні комунікації 

"УНК"

Київська обл., 
м.Славутич, Київський 

квартал, 8, кв.14

м.Славутич Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донецький 
металургійний завод"

м.Донецьк, 
вул.Ткаченка, 122

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 
Гейт сек`юріті сервіс ЛТД"

02094, м. Київ, 
вул.Сергієнка, 16

надання послуг місцевого телефонного зв’язку з 
використанням АТС "Definity"

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА"

м.Київ, пр-т 
Маяковського, 3-А, 

кв.127

м.Вишневе Києво-Святошинського р-ну 
Київської області (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "ІНФО", 

13528079, м. Донецьк

м.Донецьк, вул.Кірова, 
145

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТЕКО ЛТД"

73000, м. Херсон, вул. 
Комсомольська, 4

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку, з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна виробничо-
комерційна фірма "Сателіт і 

К"

м.Дніпропетровськ, 
пров.Білостоцького, 16, 

кв.31

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство - 
Харківський метрополітен

61012, м.Харків, 
вул.Енгельса, 29

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"БОБ"

50044, 
Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, В/М-33, 

буд.24, кв.18

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія ЮБК" 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Ідеал-

Сервіс"

98635, АР Крим, 
м.Ялта, 

пров.Севастопольський, 
27

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "АРТК 

"Глас"

65107, м.Одеса, 
вул.Канатна, 83

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
відкритого типу "АРТК 

"Глас"

65107, м. Одеса, вул. 
Канатна, 83

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"Дейта-Експрес"

83048, м.Донецьк, 
вул.Левицького, 15

надання послуг місцевого телеф. зв’язку в мережах 
зв’язку загал. корист. з можливістю вик. с-ми типу 
WLL стандарту DECT для телефонізації стаціон. 

об’єктів з викор. стаціонар. та переносних терміналів 
в межах соти своєї АТС за умови отрим.ліц. на р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Браво"

Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.А.Чумака, 52

м.Харцизьк Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернівецький 
олійно-жировий комбінат"

58007, м. Чернівці, 
вул.М.Тореза, 17

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Фізична особа - 
підприємець Бєляков 

Володимир Валерійович

АР Крим, м.Джанкой, 
вул.Крупської, 149/23

м.Джанкой АР Крим (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

м.Київ, м.Запоріжжя та область, 
м.Дніпропетровськ та область, 

м.Донецьк та область, м.Луганськ та 
область, м.Львів та область, м. Одеса та 
область, м.Харків та область, АР Крим 

(за винятком м.Севастополь)

надання послуг міжнародного та міжміського 
телефонного зв’язку в мережах зв’язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 126 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2639 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 АА497686 21.05.2003 20030521 12.09.2007 Україна не діюча

2640 22599262 м.Київ, вул.Сосюри, 5 АА497687 21.05.2003 20030521 12.09.2007 Україна не діюча

2641 30650926 АА497688 23.05.2003 20030523 28.12.2005 не діюча

2642 30782640 АА497689 23.05.2003 20030523 20.06.2010 м.Київ не діюча

2643 24143141 АА497690 26.05.2003 20030526 16.10.2003 не діюча

2644 31162053 АА497691 02.06.2003 02.06.2003 02.06.2018 м.Нетішин Хмельницької області діюча

2645 24754608 АА497692 02.06.2003 02.06.2003 02.06.2008 не діюча

2646 20942626 АА497693 02.06.2003 02.06.2003 02.06.2018 м.Одеса та Одеська область діюча

2647 31247126 АА497694 02.06.2003 02.06.2003 02.06.2018 м.Донецьк та Донецька область діюча

2648 30480260 АА497695 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2018 Україна аудіотекс діюча

2649 04833760 АА497696 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2018 не діюча

2650 30811110 АА497697 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2018 Шишацький р-н Полтавської області діюча

2651 05780362 АА497698 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2018 м.Херсон не діюча

2652 30500873 АА497699 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2008 не діюча

2653 13796058 АА497700 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2008 не діюча

2654 24609237 АА497701 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2008 не діюча

2655 24144092 АА497702 03.06.2003 03.06.2003 03.06.2008 не діюча

2656 14369176 АА497703 03.06.2003 03.06.2003 10.10.2007 м.Київ не діюча

2657 01239453 АА497704 04.06.2003 04.06.2003 04.06.2018 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області діюча

2658 00152431 АА497705 04.06.2003 20030604 04.06.2018 м.Херсон не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

надання послуг стільникового телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування на базі 

технології CDMA (стандарт IS-95) в регіонах, 
передбачених ліцензіями на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України"

надання послуг місц.тел.зв’язку в мережах зв’язку 
загал. корист. з можливістю викор. с-ми типу WLL 
технології CDMA для телеф-ції стаціон. об’єктів з 

викор. стаціон. та перносних терміналів в межах соти 
своєї АТС, за умови отримання ліц. на викор. р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

"Телекомпанія МАСКА"

м.Львів, вул.Стрийська, 
202

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сільвер 

Телеком"

м.Київ, вул.Січневого 
повстання, 11-А, кв.54

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
Радіо Компанія "Алсат"

м.Харків, вул.Клапцова, 
50

м.Харків (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Автоматична телефонна 
станція УБ ХАЕС"

30100, Хмельницька 
обл., м.Нетішин, 
вул.Ринкова, 5

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватна фірма 
"Телерадіокомпанія 

"Данко"

73039, м.Херсон, 
вул.Карбишева, 12

м.Херсон та Херсонська область (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Промтоварний ринок", 
20942626, смт Авангард, 

Одеська обл., 

65129, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 
смт.Авангард, 7-й км 

Овідіопольської дороги

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Мегателеком"

83058, м. Донецьк, 
вул.Красноуфімська, 2-

А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційно-туристичне 
агенство "Інтер компані"

98600, АР Крим, м. 
Ялта, 

вул.Дражинського, 50, 
гот. "Ялта", каб.1235

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-

виробниче підприємство 
"ОРБІТА"

49600, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Панікахи, 2

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Агропромислове 

об'єднання "Цукровик 
Полтавщини"", 30811110, 

м. Полтава

38034, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, 

с.Яреськи

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Херсонські 

комбайни"

73026, м.Херсон, 
вул.Тираспільська, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телестудія "Екран" у формі 
приватного підприємства

08703, Київська обл., 
м.Обухів, вул.Київська, 

162, кв.1

м.Обухів Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю - фірма 

"Селена"

79041, м.Львів, 
вул.Кузневича, 2/4

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "АВТОР ТВ"

51937, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

пр-т  50 років СРСР, 1-
Е, кв.79

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіоінформаційна 
компанія КАБС"

25031, м.Кіровоград, 
вул.Попова космонавта, 

9-Б

м.Кіровоград (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕКОМІНВЕСТ-
КИЇВ", 14369176, м. Київ

02125, м.Київ, 
вул.Воскресенська, 7

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство фірма 

"Криворіжбудмеханізація"

50051, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Тевосяна, 5

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Херсонський 

нафтопереробний 
комплекс"

м.Херсон, 
вул.Нафтовиків, 52

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 127 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2659 04704790 АА497706 04.06.2003 04.06.2003 04.06.2018 м.Южне Одеської області діюча

2660 30995124 АА497707 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Львів та Львівська область діюча

2661 31893482 АА497708 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Одеса та Одеська область не діюча

2662 31305512 АА497709 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Славутич Київської області не діюча

2663 30267052 АА497710 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Одеса не діюча

2664 00191856 АА497711 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Докучаєвськ Донецької області не діюча

2665 13987597 АА497712 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 не діюча

2666 32077116 АА497713 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 діюча

2667 22773151 АА497714 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2018 м.Хмельницький не діюча

2668 05762329 АР Крим, м.Армянськ АА497715 05.06.2003 20030605 05.06.2018 м.Армянськ АР Крим не діюча

2669 13345692 АА497716 05.06.2003 05.06.2003 05.06.2008 не діюча

2670 01130561 АА497717 06.06.2003 06.06.2003 06.06.2018 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2671 30168850 АА497718 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 діюча

2672 05808735 АА497719 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 м.Кременчук Полтавської області не діюча

2673 32359181 АА497720 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 м.Лисичанськ Луганської області не діюча

2674 32233879 АА497721 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 м.Сімферополь та АР Крим не діюча

2675 30768008 АА497723 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2018 м.Херсон та Херсонська область діюча

2676 30416855 АА497725 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2008 не діюча

2677 22380144 АА497726 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Морський торговельний 
порт "Южний"

65481, Одеська обл., 
м.Южне

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Споживче товариство 
"Міські інформаційні 

системи"

79013, м.Львів, 
вул.Генерала Чупринки, 

5

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Елітні 

мережі зв`язку"

65012, м. Одеса, 
вул.В.Арнаутська, 23

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія 
"КОНФІДЕНЦІЙНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
УКРАЇНИ", 31305512, м. 

Київ

01133, м.Київ, 
вул.Щорса, 26-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тригер"

67661, Одеська обл., 
Біляївський р-н, 
с.Нерубайське, 
вул.Зелена, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Докучаєвський 

флюсо-доломітний 
комбінат"

85740, Донецька обл., 
м.Докучаєвськ, 
вул.Тельмана, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Рівненська 
авіакомпанія Універсал-

Авіа"

33004, Рівненська обл., 
Рівненський р-н, 

с.В.Омеляна, 
вул.Авіаторів, 1

м.Рівне та Рівненський р-н Рівненської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

Івано-Франківськ" 
приватного підприємства 

"Фірма Явсон"

76011, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Є.Коновальця, 
264/А

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Термопластавтомат"

29025, м. 
Хмельницький, 
вул.Курчатова, 8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна акціонерна 
компанія "Титан"

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

43000, м.Луцьк, пр-т 
Соборності, 28

м.Луцьк Волинської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя"

69013, м.Запоріжжя, 
Шевченківський р-н, 

аеропорт

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Смоли"

51917, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 
пр-т Аношкіна, 179

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Холдингова компанія 
"АвтоКрАЗ" у формі 

відкритого акціонерного 
товариства

39631, Полтавська обл., 
м.Кременчук, 

вул.Київська, 62

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛИНОС"

93113, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 

вул.Свердлова, 371, к.1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима 

Телеком-Крим"

95053, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Воровського, 24

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Радіан"

73000, м. Херсон, 
вул.Жовтневої 
революції, 9

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійні 

мережі"

28000, Кіровоградська 
обл., м.Олександрія, 

вул.Першотравнева, 57

м.Олександрія Кіровоградської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+"

29070, м.Львів, пр-т 
Червоної Калини, 

39/103

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 128 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2678 13459295 АА497727 10.06.2003 10.06.2003 05.03.2008 м.Дніпропетровськ не діюча

2679 25038469 АА497728 10.06.2003 10.06.2003 03.10.2007 м.Одеса та Одеська область не діюча

2680 22134050 АА497729 10.06.2003 10.06.2003 10.06.2008 не діюча

2681 20640753 АА497730 12.06.2003 12.06.2003 12.06.2018 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

2682 05762565 АА497731 12.06.2003 12.06.2003 12.06.2018 м.Кременчук Полтавської області не діюча

2683 05763814 АА497732 12.06.2003 12.06.2003 12.06.2018 м.Кременчук Полтавської області не діюча

2684 00152388 АА497733 17.06.2003 17.06.2003 17.06.2018 м.Дрогобич Львівської області не діюча

2685 02070812 АА497734 18.06.2003 18.06.2003 18.06.2018 м.Маріуполь Донецької області не діюча

2686 32241036 АА497735 18.06.2003 18.06.2003 18.06.2018 діюча

2687 00191193 АА497736 19.06.2003 20030619 19.06.2018 м.Єнакієве Донецької області не діюча

2688 20335777 АА497737 19.06.2003 19.06.2003 19.06.2013 не діюча

2689 05755625 АА497738 19.06.2003 19.06.2003 19.06.2018 м.Запоріжжя не діюча

2690 21068195 АА497740 19.06.2003 20030619 01.12.2005 м.Полтава та Полтавська область не діюча

2691 22929400 АА497741 19.06.2003 19.06.2003 30.06.2009 м.Київ не діюча

2692 23948670 АА497742 19.06.2003 19.06.2003 25.05.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2693 05748772 АА497743 23.06.2003 23.06.2003 23.06.2018 не діюча

2694 00210594 АА497744 24.06.2003 24.06.2003 24.06.2018 м.Слов`янськ Донецької області діюча

2695 14308368 АА497746 25.06.2003 25.06.2003 25.06.2018 діюча

2696 32112113 АА497747 01.07.2003 01.07.2003 01.07.2018 діюча

2697 31325057 АА497748 02.07.2003 02.07.2003 02.07.2018 м.Миколаїв та Миколаївська область діюча

2698 25377303 АА497749 03.07.2003 20030703 26.12.2012 м.Миколаїв не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"ПРОММЕТ", 13459295, м. 

Дніпропетровськ

49051, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Курсантська, 7

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 

комунікаційні системи"

65104, м. Одеса, пр-т 
Академіка Глушка, 29

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Радіокомпанія 

"Ностальжі"

69044, м.Запоріжжя, 
вул.Сєдова, 12, кімн.6

м.Запоріжжя та м.Токмак Запорізької 
області

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "СВІЧ"

25028, м. Кіровоград, 
вул.Героїв Сталінграда, 

8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Кременчуцький завод 
дорожніх машин"

39600, Полтавська обл., 
м.Кременчук, вул.60 

років Жовтня, 4

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Крюківський 

вагонобудівний завод"

39607, Полтавська обл., 
м.Кременчук, вул.Івана 

Приходька, 139

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Нафтопереробний 
комплекс - Галичина"

82103, Львівська обл., 
м.Дрогобич, 

вул.Бориславська, 82

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приазовський державний 
технічний університет, 

02070812, м. Марікполь, 
Донецької обл., 

87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Сі-Ес-Ті Системс"

49106, м. 
Дніпропетровськ, б-р 

Слави, 3, кв.40

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область, м.Запоріжжя 

та Запорізька область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Єнакієвський 

металургійний завод"

Донецька обл., 
м.Єнакієве, пр-т 

Металургів, 9

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

КРОНТЕКС"

83055, м. Донецьк, пр-т 
Гринкевича, 8

м.Донецьк та Донецька область за 
винятком м.Маріуполя та зони в радіусі 

100 км від нього

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 

кабельний завод"

69093, м.Запоріжжя, 
вул.Гладкова, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
фірма "Карт"

м.Полтава, 
вул.Жовтнева, 33

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

Європейські послуги 
зв'язку", 22929400, м. Київ

02125, м.Київ, пр-т 
Визволителів, 1

надання послуг телефонного зв’язку в мережах 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування (послуги віртуального офісу). Ємність 
мережі до 1000 (тисячі) номерів.

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівське комунальне 
підприємство "Міський 
центр інформаційних 

технологій"

79008, м. Львів, 
пл.Ринок, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Завод 

"Дніпропрес"

49700, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Героїв Сталінграду, 
139

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Словважмаш"

84102, Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 

вул.Заводська, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Виробниче об`єднання 

Південний 
машинобудівний завод 
імені О.М.Макарова"

49008, м. 
Дніпропетровськ, 
вул.Криворізька, 1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтелектуальні системи і 
мережі"

03164, м.Київ, 
вул.Генерала Наумова, 

23-Б

м.Суми та Сумська область, м.Вінниця 
та Вінницька область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю - науково-

виробнича компанія 
"ХОРС-Телеком"

21021, м.Вінниця, 
вул.600-річчя, 17

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробнича фірма "ЮАлекс 

комюнікейшн ЛТД"

м.Миколаїв, 
вул.Чигрина, 22

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 129 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2699 30454272 АА497750 04.07.2003 20030704 22.12.2004 м.Одеса не діюча

2700 00203826 АА497751 08.07.2003 08.07.2003 08.07.2018 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

2701 25282672 АА497752 11.07.2003 11.07.2003 10.12.2017 м.Київ та Київська область не діюча

2702 25282672 АА497753 11.07.2003 20030711 14.01.2004 Україна не діюча

2703 05470288 АА497754 18.07.2003 18.07.2003 18.07.2018 м.Хмельницький не діюча

2704 24740747 АА497755 21.07.2003 20030721 29.10.2003 Україна (крім м.Київ) не діюча

2705 24740747 АА497756 21.07.2003 21.07.2003 18.11.2007 м.Київ не діюча

2706 23342275 АА497757 28.07.2003 20030728 08.07.2005 не діюча

2707 23342275 АА497758 28.07.2003 20030728 17.06.2013 не діюча

2708 23342275 АА497759 28.07.2003 20030728 30.01.2017 не діюча

2709 31484381 АА497761 08.08.2003 08.08.2003 08.08.2013 Україна супутникового не діюча

2710 23433598 АА497763 15.08.2003 20030815 28.01.2005 м.Севастополь не діюча

2711 31860001 АА497765 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2008 не діюча

2712 22476921 АА497766 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2008 не діюча

2713 24564256 АА497767 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2008 не діюча

2714 01125761 АА497769 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2018 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2715 23605898 АА497770 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2008 не діюча

2716 24639505 АА497771 19.08.2003 19.08.2003 19.08.2008 не діюча

2717 25380239 АА497772 20.08.2003 20.08.2003 20.08.2008 не діюча

2718 20833400 АА497773 20.08.2003 20.08.2003 20.08.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"РАДІО-САННА"

м.Одеса, 
вул.Пушкінська, 32

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Азот"

18014, м.Черкаси, вул. 
Першотравнева, 72

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

01014, м.Київ, б-р 
Дружби Народів, 38

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

м.Київ, б-р Дружби 
Народів, 38

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг в мережах місцевого 

телефонного зв’язку загального користування
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Катіон"

29016, м. 
Хмельницький, 

вул.Тернопільська, 19

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

інтернешнл"

м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

50-Б

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг мереж місцевого 
телефонного зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

інтернешнл"

01030, м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 50-Б

будівництво і технічне обслуговування системи 
Аудіотекс та надання відповідних послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв`язок 

України"

м. Донецьк, вул. 
Пінтера, 1

м.Київ, м.Донецк та Донецька область, 
м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Харків та Харківська область, 

м.Одеса та Одеська область, АР Крим 
(за винятком м.Севастополя)

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телелефонного зв’язку загального 

користування, з можливістю використання системи 
WLL тільки для телефонізації стаціонарних об’єктів, з 

використанням стаціонарних та переносних 
терміналів (в межах соти 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв`язок 

України"

м. Донецьк, вул. 
Пінтера, 1

м.Київ, Дніпропетровська область, 
Харківська область, Донецька обасть, 

Одеська область, АР Крим

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах  зв’язку 

загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв`язок 

України"

м. Донецьк, вул. 
Пінтера, 1

Київська область, м.Луганськ та 
Луганська область, м.Запоріжжя та 

Запорізька область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використан. фіксованого 
абонентського радіодоступу стандарту D-AMPS 

(технологія WLL))
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-

КІТ"

03113, м.Київ, 
вул.Лагерна, 46/48, 

кв.31

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - супутникового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство Радіокомпанія 

"Срібна хвиля"

м.Севастополь, пр-т 
Перемоги, 25

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лептон"

82200, Львівська обл., 
м.Трускавець, 

вул.В.Івасюка, 9

м.Трускавець Львівської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Реноме" у виді товариства 

з обмеженою 
відповідальністю

65091, м. Одеса, 
вул.Скісна, 78

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
Телерадіокомпанія "ГОК" 
відкритого акціонерного 
товариства "Полтавський 
гірничо-збагачувальний 

комбінат"

39806, Полтавська обл., 
м.Комсомольськ, 

вул.Леніна, 54

м.Комсомольськ Полтавської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Бердянський морський 

торговельний порт"

71112, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.М.Горького, 13/7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія 
кабельного телебачення 
"Телевізійно-виробниче 
підприємство "Формат"

87547, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

пров.Трамвайний, 31-А

м.Маріуполь Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

83012, м.Донецьк, вул. 
Соколина, 1-А

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Краєвид"

54017, м. Миколаїв, 
вул. Мала Морська, 25, 

кв.13

м.Миколаїв та Миколаївська область 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
Галтехносервіс"

79031, м.Львів, вул. 
Стрийська, 202

м.Львів та с.Лапаївка, с.Холодновідка 
Пустомитівського р-ну Львівської 

області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 130 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2719 22380144 АА497774 20.08.2003 20.08.2003 20.08.2008 не діюча

2720 24651328 АА497775 20.08.2003 20.08.2003 20.08.2008 не діюча

2721 25111060 АА497776 20.08.2003 20.08.2003 20.08.2008 не діюча

2722 14312134 АА497778 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2018 м.Київ не діюча

2723 32270533 АА497779 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2018 м.Донецьк та Донецька область діюча

2724 14310069 АА497780 21.08.2003 20030821 21.08.2018 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

2725 19140703 АА497781 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2018 діюча

2726 22414044 АА497782 21.08.2003 21.08.2003 21.08.2018 діюча

2727 32186934 АА497783 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2018 м.Донецьк та Донецька область діюча

2728 01140080 АА497784 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2018 м.Миколаїв та Миколаївська область не діюча

2729 32146341 АА497785 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2018 Одеська область не діюча

2730 00222255 АА497786 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2018 м.Київ діюча

2731 23631097 АА497788 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2008 не діюча

2732 20365011 АА497789 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2008 не діюча

2733 25332074 АА497790 26.08.2003 26.08.2003 26.08.2008 не діюча

2734 25643377 АА499901 04.03.2003 04.03.2003 11.08.2008 м.Київ не діюча

2735 32292007 АА499902 12.03.2003 12.03.2003 12.03.2018 м.Запоріжжя не діюча

2736 00191951 АА499903 13.03.2003 20030313 29.12.2006 не діюча

2737 23712393 АА499904 13.03.2003 13.03.2003 13.03.2013 м.Київ транкінгового не діюча

2738 00952367 АА499905 14.03.2003 14.03.2003 14.03.2013 м.Херсон не діюча

2739 25279351 АА499906 14.03.2003 14.03.2003 14.03.2018 м.Київ аудіотекс діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+"

29070, м.Львів, пр-т 
Червоної Калини, 

39/103

м.Калуш Івано-Франківської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торговельна 
фірма "Кабельні мережі 
колективного прийому 

талебачення"

84500, Донецька обл., 
м.Артемівськ, 

вул.Радянська, 25

м.Артемівськ Донецької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МДК"

86132, Донецька обл., 
м.Макіївка, м-н 

"Центральний", б.6, 
кв.148

м.Макіївка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Науково-
технічний комплекс 
"Електронприлад"

04116, м.Київ, 
вул.В.Василевської, 

27/29

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Артемвугілля"

84601, Донецька обл., 
м.Горлівка, пр-т Леніна, 

13

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Черкаський 

завод телеграфної 
апаратури"

м.Черкаси, вул.Одеська, 
8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-наукове 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Лемберг 
Лтд"

81652, Львівська обл., 
м.Новий Розділ, пр-т 

Шевченка, 29

м.Новий Розділ Миколаївського району 
Львівської області (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст"

82400, Львівська обл., 
м.Стрий, 

вул.Бачинської, 4-А

м.Стрий Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Добропіллявугілля"

85000, Донецька обл., 
м.Добропілля, пр-т 

Шевченка, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне підприємство 
"Миколаївський 

радіоцентр"

57272, Миколаївська 
обл., Жовтневий р-н, 

с.Луч

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Іллічівський 

судноремонтний завод"

68001, Одеська обл., 
м.Іллічівськ

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Редукторний 

завод"

03056, м.Київ, 
вул.Борщагівська, 154

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 

"КВАНТ" Акціонерного 
товариства "Атомсервіс"

55000, Миколаївська 
обл., м.Южноукраїнськ, 

пр-т Леніна, 38

м.Южноукраїнськ Миколаївської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю "Імпульс"

85744, Донецька обл., 
м.Докучаєвськ, 

вул.Центральна, 97

м.Докучаєвськ Донецької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Надежда"

83092, м.Донецьк, 
вул.230 Стрілкової 

дивізії, 29

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТЦ 

Енергия"

04050, м.Київ, 
вул.Мельникова, 22, 

офіс 32

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Ф.А.Я."

69008, м.Запоріжжя, 
вул.Південне шосе, 74

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

м.Дніпропетровськ, 
пл.Леніна, 1

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Донецьк та Донецька область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СМЗ"

03040, м.Київ, 
вул.Голосіївська, 7

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Херсонський 
комбінат хлібопродуктів"

73000, м.Херсон, 
вул.Порт-Елеватор, 5

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ"

01030, м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького, 

50-Б

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 131 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2740 32200073 АА499907 17.03.2003 17.03.2003 17.03.2018 Рівненський район Рівненської області діюча

2741 21465140 АА499908 17.03.2003 17.03.2003 17.03.2013 м.Київ транкінгового не діюча

2742 20976714 АА499909 17.03.2003 17.03.2003 17.03.2013 м.Одеса транкінгового не діюча

2743 22815333 АА499911 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2018 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

2744 00176650 АА499912 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2018 м.Донецьк діюча

2745 31709430 АА499914 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2013 м.Донецьк та Донецька область транкінгового не діюча

2746 30500763 АА499915 19.03.2003 20030319 22.12.2004 не діюча

2747 13939799 АА499916 19.03.2003 20030319 13.10.2004 не діюча

2748 30353078 АА499917 19.03.2003 20030319 27.12.2005 не діюча

2749 24798764 АА499918 19.03.2003 20030319 02.12.2004 не діюча

2750 30014337 АА499919 19.03.2003 20030319 19.07.2005 не діюча

2751 23584618 АА499920 19.03.2003 20030319 26.06.2003 не діюча

2752 30006079 АА499921 19.03.2003 20030319 20.01.2004 не діюча

2753 30539387 АА499922 19.03.2003 20030319 14.11.2005 не діюча

2754 25330359 АА499923 19.03.2003 20030319 02.06.2003 не діюча

2755 24564701 АА499924 19.03.2003 20030319 19.11.2003 не діюча

2756 13558086 АА499925 19.03.2003 20030319 14.10.2004 не діюча

2757 25599570 АА499926 19.03.2003 20030319 08.04.2004 не діюча

2758 Підприємство "Радіомет" 13776371 АА499927 19.03.2003 19.03.2003 20.03.2013 Автономна Республіка Крим не діюча

2759 20016397 АА499928 20.03.2003 20.03.2003 20.03.2013 м.Вінниця та Вінницька область транкінгового не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зорянські 
телекомунікаційні системи"

35314, Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с.Зоря, 

пл.Жовтнева, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телекомунікаційні 
системи"

01014, м.Київ, б-р 
Дружби Народів, 38

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "Виола-3"

65005, м.Одеса, 
вул.Мельницька, 28

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

енергопостачальна 
компанія 

"Чернігівобленерго", 
22815333

14000, м.Чернігів, 
вул.Горького, 40

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донецький 

експериментальний 
ремонтно-механічний 

завод"

83000, м.Донецьк, пр-т 
Полеглих комунарів, 

104

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційні 
системи"

83052, м.Донецьк, б-р 
Шахтобудівників, 5, 

кв.16

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "Міське 

будівництво"

м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 240, 

кв.118-119

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Чумгак"

Полтавська обл., 
м.Кременчук, проспект 

50 років Жовтня, 3, 
офіс 112

м.Кременчук Полтавської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "ВІВА"

Донецька обл., 
м.Вугледар, вул.30 

років Перемоги, 4, кв.33

м.Вугледар Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Агротехсервіс"

Донецька обл., 
м.Дружківка, 

вул.Фурманова, 145

м.Дружківка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ХІМІК"

Донецька обл., 
м.Авдіївка, 

вул.К.Маркса, 2-А, 
кв.58

м.Авдіївка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком"

Київська обл., м.Біла 
Церква, вул.Я.Мудрого, 

62-А

м.Біла Церква Київської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САНА-

плюс"

м.Одеса, вул.Єфімова, 
38

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ДНІСТЕР"

м.Львів, вул.Коперніка, 
33/8

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
Товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Резонанс" ЛТД 

"Телерадіокомпанія ДКТ"

м.Донецьк, пр-т Ілліча, 
81

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія "Вояж 

ТВ" товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "БАК-А"

м.Полтава, вул.Леніна, 
82

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма 
"Експресія ЛТД"

м.Житомир, 
вул.Рильського, 9

смт.Озерне та смт.Новогуйвинськ 
Житомирського району Житомирської 

області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Горизонт"

м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 238, 

кв.106

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватися згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади проектом, з 
правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

95000, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Р.Люксембург, 2

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
американське науково-
виробниче комерційне 

підприємство 
"Радіотелекомунікація"

21050, м.Вінниця, 
вул.Театральна, 20, 

кв.409

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 132 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2760 25138308 АА499929 20.03.2003 20.03.2003 20.03.2018 не діюча

2761 22929417 АА499931 20.03.2003 20.03.2003 20.03.2013 м.Київ, м.Харків та Харківська область пошукового не діюча

2762 22929417 АА499932 20.03.2003 20.03.2003 20.03.2013 м.Київ транкінгового не діюча

2763 30184815 АА499933 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2018 не діюча

2764 24143141 АА499934 24.03.2003 20030324 16.10.2003 не діюча

2765 25299589 АА499935 24.03.2003 20030324 24.11.2003 не діюча

2766 240510591 АА499936 24.03.2003 20030324 08.12.2005 не діюча

2767 24995967 АА499937 24.03.2003 20030324 05.01.2004 не діюча

2768 24206108 АА499938 24.03.2003 20030324 19.11.2003 не діюча

2769 20260482 АА499939 24.03.2003 20030324 06.01.2004 не діюча

2770 Ханевич Юрій Михайлович 242730705 АА499940 24.03.2003 20030324 14.06.2005 не діюча

2771 24871419 АА499941 24.03.2003 20030324 07.02.2005 не діюча

2772 Хомич Наталія Петрівна 244831724 АА499942 24.03.2003 20030324 24.07.2005 не діюча

2773 Коган Вячеслав Леонідович 1962312133 АА499943 24.03.2003 20030324 15.10.2004 не діюча

2774 14314038 АА499944 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2018 м.Київ не діюча

2775 21586228 АА499945 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2018 м.Київ пошукового діюча

2776 31252513 АА499946 25.03.2003 25.03.2003 25.03.2018 Автономна Республіка Крим не діюча

2777 25331459 АА499947 25.03.2003 20030325 16.11.2003 не діюча

2778 24314967 АА499948 25.03.2003 20030325 19.07.2005 не діюча

2779 24689584 АА499949 25.03.2003 25.03.2003 31.07.2007 не діюча

2780 30328481 АА499950 25.03.2003 20030325 26.04.2005 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮГ-

ТЕЛЕКОМ", 25138308, м. 
Севастополь

99045, м.Севастополь, 
вул.Шостака, 1, кв.1

м.Севастополь та Автономна Республіка 
Крим

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трансєвропейський 
зв`язок"

02125, м. Київ, пр-т 
Визволителів, 1

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трансєвропейський 
зв`язок"

02125, м.Київ, пр-т 
Визволителів, 1

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

61002, м.Харків, 
вул.Каразіна, 2

м.Київ, м.Харків та Харківська область, 
м.Донецьк та Донецька область, 

м.Луганськ та Луганська область, 
м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 

область, м.Запоріжжя та Запорізька 
область, м.Полтава та Полтавська 

область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - міжміського без надання в користування 
ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
Радіо Компанія "Алсат"

м.Харків, 
вул.Соціалістична, 65, 

кв.36

м.Харків (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Телерадіокомпанія 
"Бориспіль"

Київська обл., 
м.Бориспіль, 

вул.Київський шлях, 33

м.Бориспіль Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Хаджиміті Григорій 
Костянтинович

Одеська обл., м.Рені, II-
й провулок Зелений, 5

м.Рені Одеської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕ-КОМ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Косіора, 51-А/34

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія Трейд-
Експрес"

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, кв. 

Жовтневої революції, 
38/60

м.Лисичанськ Луганської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Континент-Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.К.Маркса, 68

м.Павлоград Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 
кв.Ленінського 
комсомолу, 30/2

м.Лисичанськ Луганської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "555"

АР Крим, м.Алушта, 
вул.Червоноармійська, 

5

м.Алушта Автономної Республіки Крим 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Безсонова, 15/41

м.Горлівка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

АР Крим, м.Феодосія, 
вул.Первушина, 30, 

кв.55

смт.Приморський, м.Судак, с.Сонячна 
Долина Судацького р-ну  Автономної 
Республіки Крим (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Квазар"

04136, м.Київ, 
вул.Північно-Сирецька, 

3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 
"РАДІОКОМ"

01015, м.Київ, 
вул.Московська, 43/11

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Боспор-

Телеком"

98329, АР Крим, 
м.Керч, 

вул.Новоросійська, 5, 
кв.7

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

супутникового кабельного 
телебачення "ДонСатТВ"

м.Донецьк, 
вул.Петровського, 109, 

кв.112

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНМАРТ"

Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Ржевська, 5

м.Горлівка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Девком" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

99029, м.Севастополь, 
вул.Хрустальова, 29, 

кв.67

м.Севастополь (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

будівництво і технічне обслуговування мережі 
кабельного телебачення за узгодженим з місцевим 
органом державної виконавчої влади проектом, з 
правом надання послуг та систем колективного 

прийому телебачення
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Пигком"

м.Севастополь, 
вул.Хрустальова, 155, 

кв.9

м.Севастополь (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 133 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2781 30171224 АА499951 25.03.2003 20030325 27.11.2003 не діюча

2782 24822280 АА499952 25.03.2003 20030325 05.05.2005 не діюча

2783 21179960 АА499953 25.03.2003 20030325 18.02.2005 не діюча

2784 20326264 АА499954 25.03.2003 20030325 17.09.2003 не діюча

2785 25522478 АА499955 25.03.2003 20030325 02.07.2003 не діюча

2786 30121770 АА499956 25.03.2003 20030325 14.12.2004 не діюча

2787 30662690 АА499957 25.03.2003 20030325 22.12.2004 не діюча

2788 24172651 АА499958 25.03.2003 20030325 09.09.2004 не діюча

2789 20266987 АА499959 25.03.2003 20030325 26.11.2004 не діюча

2790 20777452 АА499960 25.03.2003 20030325 21.09.2003 не діюча

2791 20999916 АА499961 25.03.2003 20030325 18.07.2005 не діюча

2792 19222507 АА499962 26.03.2003 26.03.2003 26.03.2018 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2793 23356886 АА499963 27.03.2003 27.03.2003 05.04.2017 не діюча

2794 05416923 АА499964 27.03.2003 27.03.2003 27.03.2018 м.Київ діюча

2795 30019801 АА499965 27.03.2003 27.03.2003 27.03.2018 не діюча

2796 24452379 АА499966 28.03.2003 28.03.2003 28.03.2013 м.Донецьк та Донецька область пошукового не діюча

2797 32171294 АА499967 01.04.2003 01.04.2003 01.04.2018 м.Рівне та Рівненська область діюча

2798 31367778 АА499968 02.04.2003 02.04.2003 02.04.2018 Автономна Республіка Крим не діюча

2799 20927928 АА499969 03.04.2003 03.04.2003 03.04.2013 м.Одеса та Одеська область транкінгового не діюча

2800 19220885 АА499970 04.04.2003 04.04.2003 04.04.2013 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2801 19220885 АА499971 04.04.2003 04.04.2003 04.04.2013 м.Херсон та Херсонська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіоорганізація "ТРК 
"Саттеліт" Ко.ЛТД"

Донецька обл., 
м.Красноармійськ, 

вул.Таманова, 37, кв.53

м.Красноармійськ та м.Димитров 
Донецької області (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Олис"

Донецька обл., 
м.Слов`янськ, 

вул.Гранична, 15

м.Слов`янськ Донецької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Прітекс"

м.Харків, 
вул.Данілевського, 14

м.Харків (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Елегант"

Донецька обл., 
м.Світлодарське, пр-т 

Перемоги

м.Світлодарське Донецької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова-

сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Жовтнева, 18

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне мале 
підприємство 

"Телерадиокомпания "СТВ"

АР Крим, м.Джанкой, 
вул.Совхозна, 5

м.Джанкой Автономної Республіки 
Крим (згідно з дозволом місцевих 

органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ідеал+"

м.Одеса, узвіз 
Військовий, 6, кв.1

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство - 
телерадіомовна компанія 

"ПРТ" Закритого 
акціонерного товариства 

"Побутрадіотехніка"

м.Рівне, вул.Степана 
Бандери, 45

м.Рівне (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Людмила"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, м-н 
Сонячний, 22-А

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 

узгодженим з місцевим органом державної виконавчої 
влади проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сигма"

Львівська обл., 
м.Жидачів, вул.Мазепи, 

28

м.Жидачів та м.Ходорів Львівської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЕФІР"

м.Одеса, 
вул.Артилерійська, 1

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Альтек"

73000, м.Херсон, 
вул.Белінського, 8-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДНЕПРТЕЛ"

49038, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Ленінградська, 72-Б

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Інститут 
електрозварювання 

ім.Є.О.Патона 
Національної академії наук 

України

03680, м.Київ, 
вул.Боженка, 11

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укртрансгаз" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

01021, м.Київ, 
Кловський узвіз, 9/1

Київська, Житомирська, Івано-
Франківська області та м.Івано-

Франківськ

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Восточно-Украинская 
связь"

83055, м.Донецьк, 
вул.Челюскінців, 174-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Універсал-Телеком"

33003, м.Рівне, 
вул.Струтинської, 31

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телеінформ-Крим"

65009, АР Крим, 
м.Сімферополь, пр-т 
Перемоги, 62, кв.60

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "Циклон"

65010, м.Одеса, пр-т 
Адміральський, 33-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"ГАНІБАЛ ЛТД"

73000, м.Херсон, 
вул.Суворова, 5

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"ГАНІБАЛ ЛТД"

73000, м.Херсон, 
вул.Суворова, 5

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 134 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2802 22062792 АА499972 09.04.2003 09.04.2003 09.04.2013 м.Житомир та Житомирська область не діюча

2803 25225711 АА499973 10.04.2003 20030410 18.08.2003 не діюча

2804 13549472 АА499974 17.04.2003 17.04.2003 17.04.2013 м.Житомир та Житомирська область транкінгового не діюча

2805 32080286 АА499975 18.04.2003 18.04.2003 18.04.2008 не діюча

2806 13797508 АА499976 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2807 31553601 АА499977 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2808 19302063 АА499978 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2809 20919308 АА499979 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2810 19380755 АА499980 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2811 24343124 АА499981 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2812 24883843 АА499983 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 не діюча

2813 22243128 АА499984 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 м.Севастополь не діюча

2814 13785617 АА499985 21.04.2003 21.04.2003 21.04.2008 Автономна Республіка Крим не діюча

2815 20758288 АА499986 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 м.Керч Автономної Республіки Крим не діюча

2816 13694978 АА499987 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 м.Київ не діюча

2817 25027336 АА499988 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 не діюча

2818 31168846 АА499989 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 не діюча

2819 25020200 АА499990 23.04.2003 20030423 23.04.2008 не діюча

2820 20190913 АА499991 23.04.2003 20030423 23.04.2008 не діюча

2821 25004996 АА499992 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 не діюча

2822 13729665 АА499993 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 не діюча

2823 24887634 АА499994 23.04.2003 20030423 29.10.2004 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

підприємство "Ріаком"

10024, м.Житомир, 
вул.Шевченка, 83

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Діалект"

м.Львів, 
вул.Федьковича, 40

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю спільне 

підприємство "Актіс"

10024, м.Житомир, 
вул.В.Бердичівська, 9

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Жалубак"

08400, Київська обл., 
м.Переяслав-

Хмельницький, 
вул.Миру, 20, кв.104

м.Переяслав-Хмельницький Київської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"Лептон"

79016, м.Львів, 
вул.Городоцька, 85

м.Львів та смт.Добротвір Кам`янка-
Бузького району Львівської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ТВС-ПЛЮС"

54040, м.Миколаїв, 
вул.Миколаївська, 34-Б, 

кв.116

м.Миколаїв та Миколаївська область 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Миколаївське кабельне 
телебачення"

54001, м.Миколаїв, 
вул.Декабристів, 4

м.Миколаїв та Миколаївська область 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ТЕЛАН"

54010, м.Миколаїв, 
вул.Карпенка, 75, кв.32

м.Миколаїв (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна інформаційна 
телевізійна мережа"

86211, Донецька обл., 
м.Шахтарськ, 

вул.Леніна, 24, к.66

м.Шахтарськ Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Вектор" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

64602, Харківська обл., 
м.Лозова, 

вул.Комінтерну, 2

м. Лозова та Лозівський район 
Харківської області (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Крокус-
1"

09112, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.Фастівська, 1

м.Біла Церква Київської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радиоритм"

99046, м. Севастополь, 
пр-т Перемоги, РТПЦ

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія 

Артекс"

95035, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Жукова, 17

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Твид"

98324, АР Крим, 
м.Керч, 

вул.Орджонікідзе, 144

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Радіо і 

телебачення", 13694978, м. 
Київ

04071, м. Київ, 
вул.Олегівська, 34-Б

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

ТВ"

65110, м.Одеса, 
вул.Балківська, 31

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Науково-
виробниче об`єднання 

"Інформаційні технології"

02091, м.Київ, 
вул.Ревуцького, 5-А

м.Київ (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Зв`язок 

+"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Леніна, 32

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Фальстап"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Леніна, 32

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СДС"

49000, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Леніна, 32

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Палві"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, 

Вільнюський кв-л, 7, 
кв.20

м.Славутич Київської області та 
смт.Гончарівське Чернігівської області 

(згідно з дозволом місцевих органів 
державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"БАРД"

Київська обл., 
м.Обухів, вул.Миру, 13, 

кв.82

м.Обухів та м.Українка Київської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 135 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2824 30274667 АА499995 23.04.2003 20030423 17.11.2004 не діюча

2825 22463953 АА499996 23.04.2003 20030423 23.04.2008 не діюча

2826 24821061 АА499997 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 не діюча

2827 24821061 АА499998 23.04.2003 23.04.2003 23.04.2008 м.Донецьк не діюча

2828 25045854 АА499999 24.04.2003 24.04.2003 24.04.2008 не діюча

2829 31150163 АА500000 24.04.2003 24.04.2003 24.04.2008 не діюча

2830 23202019 АА667101 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2831 13389850 АА667102 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2832 13747864 АА667103 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 м.Кіровоград не діюча

2833 25225711 АА667104 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2834 24992147 АА667105 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2835 25516348 АА667106 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2836 02066769 АА667107 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2018 м.Харків діюча

2837 04687873 АА667108 05.09.2003 20030905 05.09.2018 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

2838 24880052 АА667109 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2839 24512176 АА667110 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2840 20467409 АА667111 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 м.Ужгород Закарпатської області не діюча

2841 01125577 АА667114 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2018 м.Феодосія АР Крим не діюча

2842 00278866 АА667115 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2018 діюча

2843 31550176 АА667116 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2018 м.Кривий Ріг Дніпропетровської області не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Лев"

м.Львів, 
вул.Караджича, 13/32

м.Львів, м.Новояворівськ, м.Стебник, 
м.Сокаль та смт.Добротвір Львівської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "Чорне море" 
у вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Одеса, 
вул.Чернігівська, 9

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Нова Хвиля"

83076, м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

м.Донецьк та Донецька область, 
м.Дніпропетровськ, м.Запоріжжя та 

Запорізька область, м.Київ, м.Луганськ, 
м.Львів, м.Миколаїв, м.Одеса, 

м.Полтава, м.Сімферополь АР Крим, 
м.Харків, м.Херсон

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Нова Хвиля"

83076, м.Донецьк, пр-т 
Червоногвардійський, 

12

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр-

ТВ"

65014, м.Одеса, 
вул.Успенська, 4-А

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

комунікації"

61044, м.Харків, пр-т 
Московський, 257

м.Харків (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит"

98112, АР Крим, 
м.Феодосія, б-р 
Старшинова, 12

м.Білогірськ, м.Саки, м.Феодосія, 
Кіровський р-н АР Крим (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "СТВ" - 
Сєвєродонецьке 

комунальне підприємство

93400, Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 
вул.Гагаріна, 93

м.Сєверодонецьк Луганської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіовидавнича 
компанія "НОВИЙ ДЕНЬ"

25006, м.Кіровоград, 
вул.Калініна, 22

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Діалект"

79015, м.Львів, 
вул.Федьковича, 40

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство "СОЦІУМ" - 
акціонерне товариство 

закритого типу

49127, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.20-річчя Перемоги, 
51

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КТБ-

плюс"

51900, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

вул.Скаліка, 12-А

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національний 
аерокосмічний університет 

ім.М.Є.Жуковського 
"Харківський авіаційний 

інститут"

61070, м.Харків, 
вул.Чкалова, 17

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний науково-
дослідний і проектний 

інститут хімічних 
технологій "Хімтехнологія"

Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 

вул.Вілєсова, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ефірно-

кабельне телебачення 
"ЕКТА-Бровари"

07400, Київська обл., 
м.Бровари, б-р 

Незалежності, 14

м.Бровари Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт"

69044, м.Запоріжжя, 
вул.Сєдова, 12

м.Запоріжжя, м.Мелітополь, 
м.Бердянськ Запорізької області

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"СПЕКТР"

88018, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

вул.Белінського, 8/3

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Феодосійський морський 
торговельний порт

98100, АР Крим, 
м.Феодосія, 

вул.Горького, 14

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Понінківський 

картонно-паперовий 
комбінат"

30511, Хмельницька 
обл., Полонський р-н, 

смт.Понінка, 
вул.Перемоги, 34

смт.Понінка Полонського району 
Хмельницької області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите Акціонерне 
Товариство "Криворізький 

Завод Гірничого 
Обладнання"

50057, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Заводська, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 136 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2844 25364536 АА667117 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2008 не діюча

2845 32087941 АА667118 05.09.2003 05.09.2003 05.09.2018 Донецька область діюча

2846 32323256 АА667119 09.09.2003 09.09.2003 09.09.2018 Львівська область діюча

2847 03534593 АА667120 09.09.2003 09.09.2003 07.12.2010 м.Харків не діюча

2848 19390713 АА667121 09.09.2003 20030909 12.12.2004 не діюча

2849 22101109 АА667122 09.09.2003 20030909 20.10.2005 не діюча

2850 30369072 АА667123 09.09.2003 09.09.2003 23.10.2010 м.Київ не діюча

2851 02224712 АА667124 09.09.2003 09.09.2003 28.12.2009 м.Харків не діюча

2852 30147008 АА667125 09.09.2003 20030909 12.09.2005 м.Черкаси не діюча

2853 Сопачов Володимир Ілліч 1808406510 АА667126 09.09.2003 20030909 08.02.2005 не діюча

2854 22830943 АА667127 09.09.2003 20030909 13.09.2005 не діюча

2855 25001791 АА667128 09.09.2003 20030909 01.06.2005 не діюча

2856 20430464 АА667129 09.09.2003 20030909 06.03.2005 м.Ужгород не діюча

2857 14187108 АА667130 09.09.2003 09.09.2003 06.02.2008 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

2858 30741080 АА667131 11.09.2003 11.09.2003 11.09.2008 не діюча

2859 32442295 АА667132 11.09.2003 11.09.2003 11.09.2018 м.Макіївка Донецької області діюча

2860 22322589 АА667133 11.09.2003 11.09.2003 11.09.2008 м.Сімферополь не діюча

2861 30612697 АА667134 11.09.2003 20030911 05.05.2005 не діюча

2862 30499679 АА667135 11.09.2003 20030911 15.09.2005 не діюча

2863 30888560 АА667136 11.09.2003 20030911 10.05.2005 не діюча

2864 25019457 АА667137 11.09.2003 20030911 18.09.2005 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "СКТ-
плюс"

94016, Луганська обл., 
м.Стаханов, 

вул.Н.Курченко, 19

м.Стаханов Луганської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Красноармійськвугілля"

85322, Донецька обл., 
м.Димитров, 

вул.Ватутіна, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Львіввугілля"

80000, Львівська обл., 
м.Сокаль, 

вул.Б.Хмельницького, 
26

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Інститут радіофізики та 
електроніки 

ім.О.Я.Усикова 
Національної Академії наук 

України

61085, м.Харків, 
вул.Академіка 
Проскури, 12

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЗВЯЗКОВИЙ", 19390713, 

м. Івано-Франківськ

м.Івано-Франківськ, 
вул.Гетьмана Мазепи, 

89/65

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Виноградів ТВ"

Закарпатська обл., 
м.Виноградів, пл.Миру, 

4

м.Виноградів Закарпатської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТРИСТАР"

03179, м.Київ, 
вул.Чалого, 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Обласне комунальне 
підприємство Харківський 

державний академічний 
театр опери та балету 

ім.М.В.Лисенка

61057, м.Харків, 
вул.Сумська, 25

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
Радіокомпанія "Черкаси-

Вибір"

м.Черкаси, 
вул.Смілянська, 128/1, 

кв.88

технічне обслуговування мережі  ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Одеська обл., м.Южне, 
пр-т Леніна, 17, кв.93

м.Южне Одеської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
приватна фірма 

"Телекомунікаційні 
Інформаційні Мережі"

Чернігівська обл., 
м.Прилуки, 

вул.Переяславська, 10, 
кв.34

м.Прилуки та м.Ніжин Чернігівської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИВБАС-ТЕЛЕКОМ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, пр-т 

Гагаріна, 57

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
ДАНІО"

Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, 

с.Баранинці, 
вул.Центральна, 32

технічне обслуговування мережі  ефірного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

18000, м. Черкаси, вул. 
Байди Вишневецького, 

34

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Вік"

13300, Житомирська 
обл., м.Бердичів, 

вул.Леніна, 55

м.Бердичів Житомирської області, 
м.Хмільник Вінницької області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Макіїввугілля"

86157, Донецька обл., 
м. Макіївка, 

пл.Радянська, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Чорноморська 

телерадіокомпанія"

95038, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Радіо, 4

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ІРЕЛЬ"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Металургів, 69, кв.37

м.Маріуполь Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Теленавігатор"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 
вул.Якіра, 5-А

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
та м.Долинська Кіровоградської області 

(згідно з дозволом місцевих органів 
державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія КСК"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Свердлова, 39/5

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СкайЛінк"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, в/м-33, 
"Будинок побутових 

послуг"

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 137 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2865 25012300 АА667138 11.09.2003 20030911 10.03.2005 не діюча

2866 2580215157 АА667140 11.09.2003 20030911 19.09.2005 не діюча

2867 00383372 АА667141 11.09.2003 11.09.2003 02.12.2009 не діюча

2868 13969553 м.Рівне-17 АА667142 11.09.2003 20030911 28.11.2005 м.Рівне та Рівненська область не діюча

2869 30335415 АА667143 11.09.2003 20030911 27.04.2005 не діюча

2870 24609237 АА667144 11.09.2003 20030911 12.05.2005 не діюча

2871 21996377 АА667145 11.09.2003 11.09.2003 24.10.2010 не діюча

2872 24507442 АА667146 11.09.2003 11.09.2003 10.11.2009 Хмельницька область та АР Крим не діюча

2873 30615174 АА667147 11.09.2003 20030911 15.03.2005 не діюча

2874 20227473 АА667148 11.09.2003 20030911 13.10.2004 не діюча

2875 24558439 АА667149 11.09.2003 20030911 24.10.2005 не діюча

2876 21079520 АА667150 11.09.2003 20030911 25.10.2005 не діюча

2877 30601161 АА667151 11.09.2003 20030911 25.10.2005 не діюча

2878 22414044 АА667152 11.09.2003 20030911 19.11.2005 Львівська область не діюча

2879 00191187 АА667153 11.09.2003 20030911 21.01.2007 м.Краматорськ Донецької області не діюча

2880 31054344 АА667154 15.09.2003 15.09.2003 11.09.2010 Донецька область не діюча

2881 00191135 АА667155 17.09.2003 20030917 20.06.2005 м.Харцизьк Донецької області не діюча

2882 19106043 АА667156 17.09.2003 20030917 26.09.2005 не діюча

2883 Серов Руслан Миколайович 260561103 АА667157 17.09.2003 20030917 21.07.2005 не діюча

2884 30687715 АА667158 17.09.2003 20030917 21.07.2005 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Горизонт"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Донецьке шосе, 7, 

кв.426

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Вереславський 

Віталій Семенович

Дніпропетровська обл., 
м.Вільногірськ, 
вул.Ленінського 

Комсомолу, 38, кв.24

м.Вільногірськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпровський 

крохмалепатоковий 
комбінат", 00383372, смт 

Дніпровське, 
Верхньодніпровський р-н, 

Дніпропетровська обл.

51650, 
Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
р-н, смт.Дніпровське, 
вул.Островського, 11

смт.Дніпровське Верхньодніпровського 
р-ну Дніпропетровської області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство - підприємство 
"РІВНЕПРОМЗВ`ЯЗОК"

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Дніпротехзв`язок"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Чичеріна, 18, кв.7

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "АВТОР ТВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

пр-т  50 років СРСР, 1-
Е, кв.79

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

технічне обслуговування мережі  ефірного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Багатогалузева комерційна 
фірма (на правах 

товариства з обмеженою 
відповідальністю) БКФ 

"СУПУТНИК"

85000, Донецька обл., 
м.Добропілля, 

вул.Гагаріна, 22

селище Новодонецьке Добропільського 
р-ну Донецької області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування в сільській 

місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИПРОБУВАНЬ 

КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ, 
24507442

97419, АР Крим, 
Сакський р-н, с.Вітіно

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "БТБ"

Львівська обл., 
м.Борислав, вул.Данила 

Галицького, 34

м.Борислав Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "KTV-
Плюс"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Радянська, 59

селище 18 Вересня міста Павлоград 
Дніпропетровської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіоагентство 

"ТЕРРА"

м.Чернігів, 
вул.Стахановців, 10, 

к.89

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ЕРГОН"

м.Полтава, вул.Героїв 
Сталінграду, 24/34-А, 

кв.356

села Полтавського р-ну Полтавської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СКАЙНЕТ"

м.Полтава, 
вул.Полтава-4, буд.7, 

кв.8

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст", 

22414044, м. Стрий, 
Львівська обл.

Львівська обл., 
м.Стрий, 

вул.Бачинської, 4-А

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краматорський 
металургійний завод імені 
Куйбишева", 00191187, м. 
Краматорськ Донецької 

області

Донецька обл., 
м.Краматорськ, 

вул.М.Тореза, 18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Маріупольське дочірнє 
підприємство "Фарлеп"

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Металургів, 46

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Харцизький 

трубний завод"

Донецька обл., 
м.Харцизьк, 

вул.Патона, 9

технічне обслуговування мережі  ефірного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Техноторговий центр 
"Телевідеотехніка-

телесервіс"

Закарпатська обл., 
м.Берегово, 

вул.Мужайська, 119

м.Берегово Закарпатської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

АР Крим, 
смт.Чорноморське, 
пров.Південний, 8

смт.Чорноморське АР Крим (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
телерадіо студія "ОВІС-2" 

малого приватного 
підприємства "ОВІС"

Вінницька обл., 
м.Могилів-

Подільський, пр-т 
Незалежності, 137

м.Могилів-Подільський Вінницької 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 138 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2885 20726176 АА667159 17.09.2003 20030917 08.07.2006 АР Крим не діюча

2886 20726176 АА667160 17.09.2003 20030917 21.09.2005 м.Севастополь та АР Крим не діюча

2887 00379790 АА667161 17.09.2003 17.09.2003 26.03.2008 Донецька область не діюча

2888 23441209 АА667163 17.09.2003 20030917 27.12.2004 м.Севастополь не діюча

2889 00278801 АА667164 17.09.2003 17.09.2003 14.04.2010 м.Жидачів Львівської області не діюча

2890 13821690 АА667165 17.09.2003 20030917 20.06.2005 не діюча

2891 00110183 АА667166 22.09.2003 22.09.2003 22.09.2018 м.Запоріжжя не діюча

2892 21322854 АА667167 22.09.2003 22.09.2003 22.09.2013 м.Хмельницький не діюча

2893 31621084 АА667168 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2018 Чернівецька область діюча

2894 32264755 АА667169 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2018 Дніпропетровська область діюча

2895 22618019 АА667172 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2008 не діюча

2896 23023044 АА667173 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2008 не діюча

2897 30190309 АА667175 24.09.2003 24.09.2003 24.09.2008 не діюча

2898 19228415 АА667176 24.09.2003 20030924 24.09.2018 м.Херсон та Херсонська область не діюча

2899 31264644 АА667177 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 м.Ніжин Чернігівської області не діюча

2900 23220744 АА667178 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 не діюча

2901 22818250 АА667179 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 не діюча

2902 20777452 АА667180 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 не діюча

2903 31250060 АА667182 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2008 не діюча

2904 14091466 АА667184 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2018 м.Харків діюча

2905 00229760 АА667185 25.09.2003 25.09.2003 25.09.2018 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 114

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 114

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування, за умови отримання 

ліцензії на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
об`єднання "Артемсіль"

84545, Донецька обл., 
м.Соледар, вул.Чкалова, 

1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медіа 

центр"

м.Севастополь, 
вул.Гоголя, 2

технічне обслуговування мережі  ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Жидачівський 

целюлозно-паперовий 
комбінат"

81701, Львівська обл., 
м.Жидачів, 

вул.Фабрична, 4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне комунальне 
підприємство "Екран"

Львівська обл., 
м.Дрогобич, 

вул.Грушевського, 170

м.Дрогобич Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі  кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізьке 

кар`єроуправління"

69600, м. Запоріжжя, 
вул. Дніпровські зорі, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29017, 
м.Хмельницький, 
вул.Свободи, 9-А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Промзв`язокбуд"

60236, Чернівецька 
обл., 

м.Новодністровськ, 10 
квартал, адмінбудинок

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Промтел"

50007, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, пр-т 
Дзержинського, 36

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Побутрадіотехніка-
телекомпанія Орбіта ТВ"

64100, Харківська обл., 
м.Первомайський, 1/2 

мкр-н , буд.58

м.Первомайський Харківської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телевідео-С"

49041, 
м.Дніпропетровськ, ж/м 

Тополя-3, буд.8

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія "ПРІОР"

29000, 
м.Хмельницький, 
вул.Прибузька, 8

м.Хмельницький (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-технічна фірма 
"РВІК"

м.Херсон, 
вул.Декабристів, 32, 

кв.24

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Епсілон"

16604, Чернігівська 
обл., м.Ніжин, 

вул.Об`їжджа, 120, к.1, 
кв.2

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія ВІАКОР"

25002, м.Кіровоград, 
вул.Жовтневої 

революції, 16, корп.1

м.Кіровоград (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Укрзв`язокбуд"

14032, м.Чернігів, 
вул.Рокосовського, 18

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сигма"

81700, Львівська обл., 
м.Жидачів, вул.Мазепи, 

28

м.Жидачів Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
кабельного мовлення 

приватне підприємство 
"Виробничо-комерційна 

фірма "Санді"

65490, Одеська обл., 
м.Теплодар, 

вул.Піонерна, 27, кв.3

м.Котовськ Одеської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Готель 

"Металіст"

61001, м.Харків, 
вул.Плеханівська, 92-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Імпульс"

93405, Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 

площа Перемоги, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 139 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2906 13357784 АА667186 25.09.2003 25.09.2003 29.12.2007 м.Луцьк та Волинська область не діюча

2907 31345424 АА667187 26.09.2003 26.09.2003 26.09.2008 не діюча

2908 31104557 АА667188 26.09.2003 26.09.2003 26.09.2008 не діюча

2909 14312683 АА667189 26.09.2003 26.09.2003 26.09.2018 м.Петровське Луганської області не діюча

2910 23320397 АА667190 29.09.2003 29.09.2003 29.09.2008 не діюча

2911 241510795 АА667191 30.09.2003 30.09.2003 30.09.2018 смт.Козова Тернопільської області діюча

2912 24704496 АА667192 01.10.2003 20031001 28.04.2005 не діюча

2913 31221967 АА667193 01.10.2003 01.10.2003 01.10.2008 не діюча

2914 30951637 АА667194 01.10.2003 01.10.2003 01.10.2018 Київська область діюча

2915 00179252 АА667195 02.10.2003 02.10.2003 02.10.2018 м.Шахтарськ Донецької області діюча

2916 25330359 АА667197 02.10.2003 02.10.2003 02.10.2008 не діюча

2917 30193431 АА667198 02.10.2003 02.10.2003 02.10.2008 не діюча

2918 00191230 АА667199 02.10.2003 02.10.2003 24.10.2010 м.Запоріжжя не діюча

2919 23359034 АА667200 02.10.2003 02.10.2003 06.10.2009 не діюча

2920 25472527 АА667201 02.10.2003 20031002 10.08.2005 не діюча

2921 22570896 АА667202 02.10.2003 20031002 17.02.2005 не діюча

2922 30351050 АА667203 02.10.2003 20031002 17.05.2005 м.Севастополь та АР Крим не діюча

2923 30356613 АА667204 02.10.2003 20031002 10.10.2005 не діюча

2924 23364394 АА667205 02.10.2003 20031002 04.08.2005 м.Дніпропетровськ не діюча

2925 21133679 АА667206 02.10.2003 02.10.2003 17.11.2010 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

2926 19165258 АА667207 02.10.2003 02.10.2003 14.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

43023, Волинська обл., 
м.Луцьк, 

вул.Карбишева, 2-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) – місцевого з правом створення власної 
мережі понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів (з використанням фіксованого абонентського 
радіодоступу стандарту DECT)

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Лотел-
СКТБ"

30100, Хмельницька 
обл., м.Нетішин, пр-т 
Курчатова, 2, а/с 130

м.Нетішин Хмельницької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія "Теле-

Медіа"

48500, Тернопільська 
обл., м.Чортків, 

вул.Незалежності, 74-А

м.Чортків Тернопільської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Хімічне казенне об`єднання 
імені Г.І.Петровського

94540, Луганська обл., 
м.Петровське, 
вул.Леніна, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
телевізійна та радіомовна 

компанія "ФОРА", 
23320397, м. Харків

61103, м.Харків, 
вул.Дерев`янка, 1-А

м.Харків (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Боднар Ігор 

Євгенович

47600, Тернопільська 
обл., смт.Козова, 

вул.Заньковецької, 13

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирський міський 
інформаційний центр"

м.Житомир, 
вул.Ольжича, 9

м.Житомир (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія "Лотос" 

приватної фірми "Лотос"

31101, Хмельницька 
обл., м. 

Старокостянтинів, вул. 
Ессенська, 6

м.Старокостянтинів Хмельницької 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Електросервіс"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, 

вул.Військових 
будівельників, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вантажно-транспортне 
управління 

"Шахтарськвантажтранс"

86200, Донецька обл., 
м.Шахтарськ, 

вул.Кірова, 1-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Резонанс" ЛТД 

"Телерадіокомпанія ДКТ"

83003, м.Донецьк, пр-т 
Ілліча, 81

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "Кворум"

64250, Харківська обл., 
Балаклійський р-н, 

смт.Червоний Донець, 
вул.Жовтнева, 5-А

смт.Червоний Донець  Балаклійського р-
ну Харківської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 

"Запоріжсталь", 00191230, 
м. Запоріжжя

69008, м.Запоріжжя, 
Південне шосе, 72

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Енергопостачальна 
компанія 

"Дніпрообленерго"

49000, м. 
Дніпропетровськ, 
вул.Центральна, 6

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "Мережа 
кабельного телебачення 

"Діалог"

Харківська обл., 
Зміївський р-н, 

сел.Комсомольське, 
вул.Леніна, 18

селище Комсомольське Зміївського 
району Харківської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ"

м.Рівне, 
вул.Студентська, 14

м.Рівне (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ЦЕНТР"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Балаклавська, 68

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія "НПК-

Сат"

Львівська обл., 
м.Миколаїв, пр-т 
Грушевського, 12, 

кімн.1-А

м.Миколаїв Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Скіфія" 
(у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю)

Дніпропетровська обл., 
м.Новомосковськ, 
вул.Сучкова, 2-А

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стар 

Софт", 21133679, м. 
Тернопіль

46008, м. Тернопіль, 
вул.Шашкевича, 3/71

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРПЕТ" 

ЛТД

79000, м.Львів, 
вул.Костюшка, 16/15

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 140 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2927 00188357 АА667208 02.10.2003 02.10.2003 02.12.2009 м.Харків не діюча

2928 19271693 АА667209 02.10.2003 20031002 29.12.2004 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

2929 30299131 АА667210 02.10.2003 20031002 26.10.2005 не діюча

2930 30231691 АА667211 02.10.2003 20031002 14.11.2005 не діюча

2931 31078077 АА667212 06.10.2003 06.10.2003 06.10.2008 не діюча

2932 02647763 АА667214 07.10.2003 07.10.2003 07.10.2018 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2933 02647763 АА667215 07.10.2003 07.10.2003 07.10.2008 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

2934 30966266 АА667216 07.10.2003 20031007 07.10.2018 м.Київ та Київська область не діюча

2935 31545208 АА667217 08.10.2003 08.10.2003 08.10.2008 не діюча

2936 30951637 АА667218 13.10.2003 13.10.2003 09.01.2008 не діюча

2937 00418113 АА667219 13.10.2003 20031013 31.12.2005 м.Хорол Полтавської області не діюча

2938 25018188 АА667220 13.10.2003 13.10.2003 26.08.2008 не діюча

2939 22000319 АА667221 13.10.2003 13.10.2003 24.09.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2940 30593018 АА667222 13.10.2003 13.10.2003 22.03.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2941 00191282 АА667223 13.10.2003 13.10.2003 04.09.2008 Полтавська область не діюча

2942 30283289 АА667224 13.10.2003 20031013 12.10.2004 м.Миколаїв не діюча

2943 30889695 АА667225 13.10.2003 20031013 24.10.2005 не діюча

2944 01130549 АА667226 13.10.2003 13.10.2003 19.08.2009 не діюча

2945 30570757 АА667227 13.10.2003 13.10.2003 25.02.2010 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний науково-
дослідний і проектний 
інститут металургійної 

промисловості 
"Діпросталь"

61166, м.Харків, пр-т 
Леніна, 9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Ремонтно-будівельний 
кооператив "СВЯЗЬ"

м.Запоріжжя, 
вул.Уральська, 61

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніко-

ТВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Урицького, 26-А

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Центрум-Сервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 
вул.Якіра, 5-А

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Шанс"

30400, Хмельницька 
обл., м.Шепетівка, 

вул.Островського, 6

м.Шепетівка Хмельницької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт"

71120, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського/Во
лкова, 12/24

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт"

71120, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Котляревського/Во
лкова, 12/24

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - проводового мовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крокус 

Телеком"

м.Київ, 
вул.Дмитрівська, 46-56

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Альфа 
ТВ ПЛЮС" дочірнє 

підприємство товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "Альфа 
ТВ"

65110, м.Одеса, 
вул.Старопортофранків

ська, 95

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Електросервіс"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, 

вул.Військових 
будівельників, 1

м.Славутич Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Хорольський  

молококонсервний 
комбінат дитячих 

продуктів", 00418113, м. 
Хорол Полтавської області

Полтавська обл., 
м.Хорол, 

вул.Молодіжна, 17

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне науково-
виробниче підприємство 

"Зв`язокбуд"

49041, м. 
Дніпропетровськ, 

Запорізьке шосе, 68, 
кв.316

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "ДОРІС", 
22000319, м. Донецьк

83055, м. Донецьк, пр-т 
Гурова, 2

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Харківські цифрові 

комунікації"

61001, м. Харків, 
вул.Плеханівська, 92-А, 

корп.Б, кімн.1202

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191282, м. 
Комсомольськ Полтавської 

області 

39802, Полтавська обл., 
м.Комсомольськ, 

вул.Будівельників, 16

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"РАДІОПРІМ"

м.Миколаїв, 
вул.Шевченка, 63

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації, з 
правом надання послуг, за умови отримання ліцензії 

на використання радіочастот
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ЮГ-

С"

м.Севастополь, 
вул.Погорєлова, 29, кв.4

м.Інкерман Балаклавського р-ну 
м.Севастополь (згідно з дозволом 

місцевих органів державної виконавчої 
влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Авіаційна 
компанія "Дніпроавіа", 

01130549, м. 
Дніпропетровськ

49042, 
м.Дніпропетровськ, 
аеропорт цивільної 

авіації

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРТ-

ЮГ"

73000, м.Херсон, б-р 
Мирний, 3

м.Херсон та Херсонська область, 
м.Миколаїв та Миколаївська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 141 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2946 Приватна фірма "ДАН" 22555781 АА667228 13.10.2003 13.10.2003 29.09.2009 м.Рівне та Рівненська область не діюча

2947 20107295 АА667229 21.10.2003 20031021 17.04.2005 не діюча

2948 24990800 АА667230 21.10.2003 20031021 21.01.2004 м.Павлоград Дніпропетровської області не діюча

2949 00216757 АА667232 21.10.2003 20031021 21.01.2007 м.Запоріжжя не діюча

2950 00306650 АА667233 21.10.2003 20031021 29.12.2006 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

2951 00174846 АА667234 21.10.2003 21.10.2003 03.11.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

2952 05758463 АА667235 21.10.2003 21.10.2003 18.01.2010 м.Полтава не діюча

2953 30987365 АА667236 21.10.2003 21.10.2003 02.11.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2954 00372109 АА667237 21.10.2003 21.10.2003 24.12.2009 не діюча

2955 03051995 АА667238 21.10.2003 21.10.2003 29.12.2009 м.Сімферополь не діюча

2956 24737633 АА667239 21.10.2003 20031021 20.11.2005 не діюча

2957 24603594 АА667240 21.10.2003 20031021 15.06.2005 не діюча

2958 13425126 АА667241 21.10.2003 21.10.2003 21.02.2005 не діюча

2959 19143618 АА667242 21.10.2003 20031021 17.03.2005 не діюча

2960 20844266 АА667243 24.10.2003 24.10.2003 17.03.2010 м.Львів та Львівська область не діюча

2961 30989922 АА667244 27.10.2003 27.10.2003 14.09.2010 м.Харків та Харківська область не діюча

2962 25072130 АА667245 30.10.2003 30.10.2003 02.11.2010 не діюча

2963 31817930 АА667246 05.11.2003 05.11.2003 05.11.2008 не діюча

2964 20171181 АА667250 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2965 24784816 АА667251 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

33028, м.Рівне, 
вул.Пушкіна, 13, кв.1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна телестудія 
"Світоч"

Вінницька обл., 
м.Ямпіль, 

вул.Комсомольська, 
33/1

м.Ямпіль Вінницької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інді-

радіо"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Промислова, 9/2

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Український 

науково-дослідний 
проектно-

конструкторський та 
технологічний інститут 

трансфарматоробудування", 
00216757, м. Запоріжжя

м.Запоріжжя, 
Дніпропетровське 

шосе, 11

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Тернопільське 

об'єднання "Текстерно", 
00306650, м. Тернопіль

м.Тернопіль, 
вул.Текстильна, 18

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Орендне підприємство 
шахта імені О.Ф.Засядька

83054, м. Донецьк, пр-т 
Засядька

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Полтавський 

завод газорозрядних ламп"

36007, м.Полтава, 
вул.Заводська, 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Міжнародний Банк 
Комунікацій"

61145, м.Харків, 
вул.Космічна, 14, кв.14

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Олександрійський 
цукровий завод"

28020, Кіровоградська 
обл., Олександрійський 

р-н, смт.Приютівка

смт.Приютівка Олександрійського р-ну 
Кіровоградської області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення в сільській 

місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Кримпобудрадіотехника", 
03051995, АР Крим, 

Сімферополь

95034, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 125-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"МЕДІА ІНВЕСТ"

м.Київ, 
пров.Киянівський, 3-7

Україна (крім м.Київ, 
Дніпропетровської, Львівської, 

Донецької, Харківської, Одеської 
областей)

створення та обслуговування системи "Аудіотекс" та 
надання відповідних послуг мереж місцевого 
телефонного зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Лотос-

Констар"

Дніпропетровська обл., 
Широківський р-н, 

смт.Широке, 
вул.Кам`яногірка, 2

смт.Широке та населені пункти 
Широківського р-ну Дніпропетровської 

області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Незалежне Павлоградське 

телебачення"

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 97

м.Павлоград та Павлоградський р-н 
Дніпропетровської області

технічне обслуговування мережі ефірного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"СВ"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Мелешкіна, 40/272

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробничо-торгово-
господарське об`єднання 

концерн "СІМЕКС"

79038, м.Львів, 
вул.Ярошинської, 2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Харків"

61024, м.Харків, вул. 
Пушкінська, 79/2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-
Франківськ

76008, м. Івано-
Франківськ, 

вул.Пасічна, 21, 
офіс/кв.1

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"РЕНОМЕ ТВ"

65091, м.Одеса, 
вул.Скісна, 78

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Ровеньківські канали 

телемовлення"

94700, Луганська обл., 
м.Ровеньки, 

вул.К.Маркса, 103

м.Ровеньки Луганської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Оріон"

56500, Миколаївська 
обл., м.Вознесенськ, 
вул.60 років Жовтня, 

18, кв.16

м.Вознесенськ Миколаївської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 142 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2966 25522478 АА667253 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2967 31370890 АА667254 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2968 23269549 АА667255 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2969 13931183 АА667256 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2970 30931228 АА667258 06.11.2003 06.11.2003 06.11.2008 не діюча

2971 30950722 АА667259 07.11.2003 07.11.2003 07.11.2008 не діюча

2972 22187714 АА667260 07.11.2003 07.11.2003 07.11.2008 не діюча

2973 22337830 АА667262 07.11.2003 07.11.2003 07.11.2008 не діюча

2974 13804674 АА667264 07.11.2003 20031107 03.01.2006 не діюча

2975 21351815 АА667265 10.11.2003 10.11.2003 10.11.2008 не діюча

2976 23649654 АА667267 10.11.2003 10.11.2003 25.11.2009 м.Дніпропетровськ не діюча

2977 25623877 АА667268 10.11.2003 20031110 16.06.2005 не діюча

2978 19101287 АА667269 10.11.2003 20031110 24.12.2004 не діюча

2979 23682611 АА667270 10.11.2003 10.11.2003 16.10.2008 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

2980 21629133 м.Київ, вул.Чапаєва, 5 АА667271 10.11.2003 20031110 11.02.2007 Україна не діюча

2981 25536761 АА667272 10.11.2003 20031110 15.09.2004 не діюча

2982 30476610 АА667273 10.11.2003 20031110 24.10.2005 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

2983 02070921 АА667274 10.11.2003 10.11.2003 02.09.2007 м.Київ не діюча

2984 25348661 АА667275 10.11.2003 20031110 20.06.2005 не діюча

2985 31264005 АА667276 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2986 245620991 АА667277 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова-

сервіс"

50000, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, 
вул.Жовтнева, 18

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телемережа"

51200, 
Дніпропетровська обл., 

м.Новомосковськ, 
вул.Леваневського, 94

м.Новомосковськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Радіоорганізація 
"Львівська жінка"

79054, м. Львів, вул. 
Виговського, 39/52

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПОІСК"

36000, м. Полтава, 
вул.Фрунзе, 12

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
телекомунікаційні мережі"

03126, м.Київ, 
вул.М.Донця, 12-А

м.Київ (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "XL 
шоу"

84626, Донецька обл., 
м.Горлівка, пр-т 

Перемоги, 22

м.Горлівка Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телекомпанія "РАІ"

77111, Івано-
Франківська обл., 

м.Бурштин, пл.Січових 
Стрільців, 27

м.Бурштин Івано-Франківської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Господарське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю - фірми 
"РТВ-СЕРВІС" ЛТД

80600, Львівська обл., 
м.Броди, пл.Ринок, 30

м.Броди Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне науково-
виробниче підприємство 

"ГАЛАКТ"

м.Львів, 
вул.Кульпарківська, 

164-А, кв.60

м.Перемишляни, м.Бібрка 
Перемишлянського р-ну, с.Давидів, 

смт.Щирець, с.Оброшино 
Пустомитівського р-ну Львівської 

області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Підприємство у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Телекомпанія "Інженер"

19000, Черкаська обл., 
м.Канів, вул.Героїв 

Дніпра, 45

м.Канів Черкаської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Весна 

АТС-1", 23649654, м. 
Дніпропетровськ

49038, 
м.Дніпропетровськ, 

вул.Ленінградська, 68

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Південне комерційне 

телебачення-98"

АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Будівельників, 37

м.Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале спільне підприємство 
фірма "ЛОНТ"

м.Ужгород, 
вул.Заньковецької, 

79/56, кв.31

м.Ужгород (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДІО-

КОМ", 23682611, м. 
Кіровоград

25006, м.Кіровоград, 
вул.Калініна, 41

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство-
Центральна станція зв`язку 

Державної адміністрації 
залізничного транспорту 

України

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Галос"

Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, 

вул.Мухіної, 15/1

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ"

м.Черкаси, вул.Героїв 
Дніпра, 83, кв.12

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування, за умови отримання 

ліцензії на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національний технічний 
університет України 

"Київський політехнічний 
інститут"

03056, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 37

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"САТЕЛІТ"

м.Тернопіль, 
вул.С.Стадникової, 

17/13

м.Тернопіль (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Тустань"

82100, Львівська обл., 
м.Дрогобич, 

вул.Самбірська, 82, 
кв.47

м.Дрогобич Львівської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Боровик 
Андрій Васильович

37400, Полтавська обл., 
м.Гребінка, 

вул.Кошового, 1, кв.5

м.Гребінка Полавської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 143 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

2987 30870396 АА667278 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2988 31502630 АА667279 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2989 31884153 АА667280 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2990 13744819 АА667281 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2991 19436450 АА667282 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2992 31892981 АА667283 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2993 32199854 АА667284 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2994 2142711912 АА667285 11.11.2003 11.11.2003 11.11.2008 не діюча

2995 30921801 АА667286 12.11.2003 12.11.2003 12.11.2008 не діюча

2996 32161045 АА667287 12.11.2003 12.11.2003 18.03.2018 не діюча

2997 21996452 АА667288 13.11.2003 13.11.2003 13.11.2008 не діюча

2998 30416258 АА667289 13.11.2003 13.11.2003 13.11.2008 не діюча

2999 Сірко Юрій Юрійович 242201121 АА667291 14.11.2003 14.11.2003 14.11.2008 не діюча

3000 21912082 АА667292 14.11.2003 14.11.2003 14.11.2008 не діюча

3001 31387087 АА667293 14.11.2003 14.11.2003 14.11.2008 не діюча

3002 31801098 АА667295 14.11.2003 14.11.2003 14.11.2008 не діюча

3003 25331459 АА667296 17.11.2003 17.11.2003 17.11.2008 не діюча

3004 24812429 АА667297 17.11.2003 17.11.2003 17.11.2008 не діюча

3005 23636686 АА667298 17.11.2003 17.11.2003 17.11.2008 не діюча

3006 Фірма "ТЭР Радіоком" 23447933 АА667299 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2013 АР Крим (крім м.Севастополь) транкінгового не діюча

3007 32147958 АА667300 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2008 не діюча

3008 32060013 АА667301 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна телестудія 
"ДЕЦЕБАЛ"

23100, Вінницька обл., 
м.Жмеринка, 

вул.Тімірязєва, 21

м.Жмеринка Вінницької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Реноме 
плюс" у виді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

65039, м.Одеса, 
вул.Середньофонтанськ

а, 47/51

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "АМТ"

94613, Луганська обл., 
м.Антрацит, 

вул.Ростовська, 10

м.Антрацит Луганської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство студія 

"МОНІТОР"

25031, м.Кіровоград, 
вул.Попова, 18, корп.1, 

кв.5

м.Кіровоград (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 

"Альянс"

52208, 
Дніпропетровська обл., 

м.Жовті Води, 
вул.Будьонного, 4

м.Жовті Води Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Закат"

68251, Одеська обл., 
Саратський р-н, с.Зоря, 

вул.Леніна, 159

с.Зоря Саратського р-ну Одеської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Такт"

68100, Одеська обл., 
м.Татарбунари, 

вул.Пушкіна, 3-А, кв.37

м.Татарбунари Одеської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Букарєв 

Геннадій Михайлович

52800, 
Дніпропетровська обл., 

м.Першотравенськ, 
вул.Шкільна, 23, кв.55

м.Першотравенськ Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-

плюс"

51272, 
Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 

смт.Черкаське

смт.Гвардійське та смт.Черкаське 
Новомосковського р-ну 

Дніпропетровської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"УСТК", 32161045, м. 
Донецьк 

83015, м.Донецьк, 
вул.Артема, 145-А

м.Київ та Київська область, м.Донецьк 
та Донецька область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале підприємство "Т і Б" 
кабельного та ефірного 

комерційного телебачення

85000, Донецька обл., 
м.Добропілля, мкр-н 

Сонячний, 18

м.Добропілля Донецької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ДУБЛЕР"

83000, м.Донецьк, пр-т 
Маяковського, 23

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

90400, Закарпатська 
обл., м.Хуст, 

вул.Маяковського, 1/3

м.Хуст Закарпатської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телестудія "Орізон"

51650, 
Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
р-н, смт.Дніпровське, 

вул.Терешкової, 3

смт.Дніпровське Верхньодніпровського 
р-ну Дніпропетровської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телемир"

85700, Донецька обл., 
м.Волноваха, 

вул.Менделєєва, 17/53

м.Волноваха Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ГАЛАКТИКА"

36037, м.Полтава, 
вул.Головка, 18, кв.122

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

супутникового кабельного 
телебачення "ДонСатТБ"

83117, м.Донецьк, 
вул.Петровського, 109, 

кв.112

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВК-

ДОНБАС"

83015, м. Донецьк, пр-т 
Миру, 13

м.Донецьк та м.Макіївка Донецької 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія РКТ"

42000, Сумська обл., 
м.Ромни, 

вул.Луначарського, 34

м.Ромни Сумської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

95000, АР Крим, 
м.Сімферополь, 
вул.Горького, 12

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Вікторія"

31000, Хмельницька 
обл., м.Красилів, 

вул.Грушевського, 112

м.Красилів Хмельницької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТБ-
захід"

31200, Хмельницька 
обл., м.Красилів, 

вул.Грушевського, 112

м.Волочиськ Хмельницької області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 144 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3009 24815296 АА667302 19.11.2003 19.11.2003 19.11.2013 м.Маріуполь Донецької області транкінгового не діюча

3010 30762053 АА667303 21.11.2003 21.11.2003 21.11.2008 не діюча

3011 32320568 АА667305 24.11.2003 24.11.2003 24.11.2008 не діюча

3012 22637198 АА667306 25.11.2003 25.11.2003 25.11.2013 м.Харків транкінгового не діюча

3013 23825080 АА667308 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2008 не діюча

3014 16279913 АА667309 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2013 м.Київ транкінгового не діюча

3015 30131684 АА667310 26.11.2003 26.11.2003 26.11.2008 не діюча

3016 16395905 АА667311 28.11.2003 28.11.2003 17.12.2017 м.Житомир та Житомирська область не діюча

3017 05402335 АА667312 01.12.2003 01.12.2003 24.12.2008 м.Запоріжжя не діюча

3018 31059536 АА667313 01.12.2003 01.12.2003 26.10.2010 АР Крим не діюча

3019 30411181 АА667314 01.12.2003 01.12.2003 20.09.2010 не діюча

3020 21150086 АА667315 01.12.2003 20031201 26.11.2004 не діюча

3021 25583801 АА667316 01.12.2003 20031201 05.05.2005 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

3022 13413790 АА667317 01.12.2003 01.12.2003 18.11.2009 м.Луганськ та Луганська область не діюча

3023 30491120 АА667318 01.12.2003 01.12.2003 07.10.2009 не діюча

3024 2590701424 АА667319 02.12.2003 02.12.2003 02.12.2018 АР Крим (крім м.Севастополь) діюча

3025 24850223 АА667320 04.12.2003 04.12.2003 04.12.2008 не діюча

3026 25577798 АА667321 04.12.2003 04.12.2003 04.12.2013 м.Маріуполь Донецької області не діюча

3027 24868401 АА667322 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2008 не діюча

3028 23682611 АА667323 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2013 м.Кіровоград не діюча

3029 32380281 АА667324 08.12.2003 08.12.2003 08.12.2018 м.Київ діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОЛУМБУС-ПЛЮС"

87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Леніна, 68

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "Візит-
К" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

98329, АР Крим, 
м.Керч, 

вул.Будьонного, 12

м.Керч АР Крим (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія Трейд-

Експрес"

93200, Луганська обл., 
м.Первомайськ, 

вул.Куйбишева, 28

м.Первомайськ Луганської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕР.СІ.АЙ."

61072, м. Харків, 
вул.Тобольська, 42, 

кімн.305

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "РКТ-2" 
у формі приватного 

підприємства

42004, Сумська обл., 
м.Ромни, 3-й 

пров.Червоної, 49

м.Ромни Сумської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробниче 
підприємство "ВАРТА" 

(товариство з обмеженою 
відповідальністю)

01010, м. Київ, 
Арсенальна площа, 1-Б

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "СВС"

37600, Полтавська обл., 
м.Миргород, 

вул.Гоголя, 109-А

м.Миргород Полавської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство 
товариство з обмеженою 
відповідальністю "Капрі"

04050, м. Київ, 
вул.Мельникова, 2/10, 

корпус 14

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Електротехнологія", 
05402335, м. Запоріжжя

69065, м.Запоріжжя, 
вул.Електрозаводська, 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Східно-

Кримська енергетична 
компанія"

95000, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 74/6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Камиш-Бурун", 

30411181, м. Керч

98313, АР Крим, 
м.Керч, 

вул.Орджонікідзе, 12

м.Керч та Ленінський р-н Автономної 
Республіки Крим

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"КОЛУМБУС"

м.Тернопіль, 
вул.Київська, 3/209

м.Тернопіль (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватись згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади проектом, з 
правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛТАЙ"

м.Черкаси, 
вул.Батицького, 16

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах  зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганська телефонна 
компанія", 13413790, м. 

Луганськ

91006, м.Луганськ, 
кв.Ленінського 
Комсомолу, 1-Б

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Техноком", 30491120, м. 

Київ

02660, м. Київ, б-р 
Верховної Ради, 34

села Проліски, Мала Олександрівка, 
Щасливе, Велика Олександрівка, Гора 
Бориспільського р-ну Київської області

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування в сільській 

місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Зінченко 
Наталя Олександрівна

96522, АР Крим, 
Сакський р-н, с.Нива, 

вул.Молодіжна, 12

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у сільській місцевості

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс"

91011, м. Луганськ, 
вул.Херсонська, 11

м.Луганськ (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Маріупольтехзв`язок"

87525, Донецька обл., 
м.Маріуполь, б-р 
Хмельницького, 2

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Південний імпульс"

99040, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 61, 

кв. 108

м.Севастополь (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДІО-

КОМ"

25006, м.Кіровоград, 
вул.Калініна, 41

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Русь 

Інтернешнл"

01023, м.Київ, 
вул.Госпітальна, 4

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 145 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3030 20572069 АА667325 09.12.2003 09.12.2003 09.12.2018 м.Київ та Київська область не діюча

3031 32586659 АА667326 09.12.2003 09.12.2003 09.12.2018 м.Луганськ та Луганська область не діюча

3032 22794058 АА667327 11.12.2003 11.12.2003 11.12.2018 м.Сміла Черкаської області не діюча

3033 13357784 АА667329 12.12.2003 12.12.2003 12.12.2013 Волинська область пошукового не діюча

3034 32496293 АА667330 12.12.2003 12.12.2003 12.12.2013 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3035 32411707 АА667331 15.12.2003 15.12.2003 15.12.2018 Донецька область не діюча

3036 23342275 АА667332 15.12.2003 20031215 15.12.2018 не діюча

3037 00213121 АА667333 15.12.2003 15.12.2003 15.12.2018 м.Харків діюча

3038 14313317 АА667334 16.12.2003 16.12.2003 16.12.2018 м.Запоріжжя не діюча

3039 09585574 АА667335 16.12.2003 16.12.2003 16.12.2018 Попаснянський р-н Луганської області діюча

3040 32173181 АА667336 16.12.2003 16.12.2003 16.12.2018 м.Донецьк та Донецька область діюча

3041 25480917 АА667338 16.12.2003 16.12.2003 16.12.2018 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

3042 23343582 АА667339 16.12.2003 16.12.2003 16.12.2018 Донецька область не діюча

3043 00110711 АА667340 18.12.2003 20031218 18.12.2018 м.Зугрес Донецької області не діюча

3044 05761620 АА667341 18.12.2003 18.12.2003 18.12.2018 не діюча

3045 32500372 АА667342 22.12.2003 20031222 22.12.2018 Полтавська область не діюча

3046 00191201 АА667343 23.12.2003 23.12.2003 23.12.2018 м.Маріуполь Донецької області не діюча

3047 25418918 АА667344 23.12.2003 20031223 18.09.2005 не діюча

3048 13767950 АА667345 23.12.2003 23.12.2003 09.08.2010 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державний міжнародний 
аеропорт “Бориспіль”

08307, Київська обл., 
м.Бориспіль, 
вул.Аеропорт

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Луганськвуглезв`язок"

91000, м. Луганськ, 
вул.Лермонтова, 1-Г

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Приладобудівний завод 

"РАЙДУГА"

20700, Черкаська обл., 
м.Сміла, вул.Мазура, 24

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Фотаком"

43023, Волинська обл., 
м.Луцьк, 

вул.Карбишева, 2/А

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

Донецьк"

83021, м. Донецьк, 
аеропорт

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Дзержинськвугілля"

85200, Донецька обл., 
м.Дзержинськ, вул.50 

років Жовтня, 19

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв`язок 

України"

м.Донецьк, вул.Пінтера, 
1

м.Полтава та Полтавська область, 
м.Миколаїв та Миколаївська область, 

м.Севастополь

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
завод "Електроважмаш"

61055, м.Харків, пр-т 
Московський, 299

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Запорізьке державне 
підприємство 
"Радіоприлад"

69063, м. Запоріжжя, 
пр-т Леніна, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Попаснянський 

вагоноремонтний завод"

93300. Луганська обл., 
м.Попасна, 

вул.Залізнична, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПО ТК-

Донбас"

83117, м.Донецьк, 
вул.Бахметьєва, 34

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство з іноземною 

інвестицією "Запорізький 
автомобілебудівний завод"

69600, м. Запоріжжя, 
пр-т Леніна, 8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донбасенерго"

84601, Донецька обл., 
м.Горлівка, пр-т Леніна, 

11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Колективне підприємство 
"Зуївський 

енергомеханічний завод"

Донецька обл., 
м.Зугрес, вул.Леніна, 18

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "ДніпроАзот"

51909, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 

вул.С.Х.Горобця, 1

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Семенівка-Цукор"

Полтавська обл., 
смт.Семенівка, 

вул.Ціолковського, 2

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "МАРКОХІМ"

87505, Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Набережна, 21

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕАЛ-

ТБ"

м.Одеса, 
вул.Тираспільська, 

27/29

м.Одеса та Одеська область (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "ЕМПІЛС-ЛТД" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

13767950, м. Кіровоград

25020. м. Кіровоград, 
вул.Б.Хмельницького, 

203-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 146 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3049 24803548 АА667346 23.12.2003 23.12.2003 12.09.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3050 Шаргін Олексій Юрійович 263970689 АА667347 23.12.2003 20031223 23.12.2004 не діюча

3051 30093178 АА667348 23.12.2003 20031223 24.11.2004 не діюча

3052 00191158 АА667349 23.12.2003 20031223 09.02.2007 м.Маріуполь Донецької області не діюча

3053 05747123 АА667350 23.12.2003 23.12.2003 27.12.2009 Київський р-н м.Одеса не діюча

3054 20369316 АА667351 23.12.2003 20031223 12.01.2005 не діюча

3055 22579609 АА667352 24.12.2003 24.12.2003 27.07.2010 м.Кузнецовськ Рівненської області не діюча

3056 24740747 АА667353 24.12.2003 24.12.2003 24.12.2018 аудіотекс діюча

3057 31108310 АА667354 24.12.2003 24.12.2003 24.12.2018 м.Київ діюча

3058 23866423 АА667355 25.12.2003 20031225 25.12.2018 м.Одеса та Одеська область не діюча

3059 30191942 АА667356 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2008 не діюча

3060 31248114 АА667357 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2018 Київська область діюча

3061 24255779 АА667358 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2018 м.Київ діюча

3062 32050100 АА667359 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2018 м.Київ не діюча

3063 25271740 АА667360 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2018 м.Київ діюча

3064 30175391 АА667361 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2018 м.Ужгород та Закарпатська область не діюча

3065 2098215946 АА667362 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2008 не діюча

3066 24885173 АА667363 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2008 не діюча

3067 30950020 АА667364 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2008 не діюча

3068 24756889 АА667365 26.12.2003 26.12.2003 26.12.2008 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Науково-виробнича фірма 

"Едванс"

83101, м.Донецьк, 
вул.Куйбишева, 31

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку з правом надання 

послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Донецька обл., 
м.Димитров, м-н 

Молодіжний, 41/19

м.Димитров Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з місцевим органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія Фірма 
"Скарт"

Дніпропетровська обл., 
м.Павлоград, 

вул.Фрунзе, 96

селище "Ливмаш" м.Павлоград 
Дніпропетровської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Металургійний 

комбінат "Азовсталь"

Донецька обл., 
м.Маріуполь, 

вул.Лепорського, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Науково-
виробниче об`єднання 

"Харчопромавтоматика"

65059, м.Одеса, 
вул.Краснова, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Спільне підприємство 
"Теплоенергетик"

м.Донецьк, б-р 
Шевченка, 127, кв.2

м.Зугрес Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАНДА", 22579609, м. 
Кузнецовськ, Рівненська 

обл.

34400, Рівненська обл., 
м.Кузнецовськ, м-н 

Незалежності, 4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

інформаційне бізнес-
агентство "Ай-Бі-Ей 

інтернешнл"

01030, м.Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 50-Б

АР Крим, Вінницька, Дніпропетровська, 
Донецька, Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франків., Київська, 
Кіровоград.,Луганська,Львівська,Микол
аївська,Одеська,Полтавська,Рівненська,
Харківська,Херсонська,Хмельниц.,Черк

аська,Чернівецька,Чернігівська, вкл. 
Облцент

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фортіус 

Телеком"

01033, м.Київ, 
вул.Микільсько-

Ботанічна, 6/8

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"ТеНет"

м.Одеса, 
вул.Новосельська, 76

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Рівненське 
кабельне телебачення"

33027, м. Рівне, 
вул.Орлова, 40

м.Рівне (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Белком", 

31248114, м. Біла Церква 
Київської області

09100, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.Б.Хмельницького, 5

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікроком", 24255779, м. 
Київ 

02121, м.Київ, вул. 
Вербицького, 19, кв. 

269

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕНТРІ"

04112, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 48

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ГЕРКОН-ІНФО"

01042, м. Київ, 
вул.Патріса Лумумби, 

4/6

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Науково-виробниче 
підприємство "СІНЕНЕРГІЯ", 

30175391, с. Зняцьово 
Мукачівського р-ну 

Закарпатської області

89600, Закарпатська 
обл., Мукачівський р-н, 
с.Зняцьово, вул.Гойди, 

70

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Нікітіна Олена 
Олександрівна

25015, м.Кіровоград, 
вул.Толстого, 26

м.Кіровоград (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "МАКЕТ"

07100, Київська обл., 
м.Славутич, 

Бєлгородський квартал, 
3

м.Славутич Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"ОЛМАТ"

50096, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, вул. 
Кропивницького, 95-А

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна фірма "Вега 
Спутник"

73036, м.Херсон, 
вул.Комунарів, 21, 

кв.22

м.Херсон (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 147 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3069 31951450 АА667366 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2008 не діюча

3070 24101390 АА667367 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2018 м.Київ та Київська область діюча

3071 24766528 АА667368 29.12.2003 20031229 29.12.2018 м.Одеса та Одеська область не діюча

3072 25125903 АА667369 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2008 не діюча

3073 23103300 АА667370 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2013 м.Вінниця та Вінницька область не діюча

3074 31602192 АА667371 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2008 не діюча

3075 24556475 АА667372 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2008 не діюча

3076 30495083 АА667373 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2018 м.Одеса та Одеська область не діюча

3077 30084320 АА667374 29.12.2003 20031229 08.10.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

3078 30782640 АА667375 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2018 діюча

3079 20854218 АА667376 29.12.2003 29.12.2003 29.12.2008 не діюча

3080 30168190 АА667377 30.12.2003 20031230 08.10.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

3081 30028706 АА667378 30.12.2003 20031230 25.05.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

3082 23545601 АА667379 30.12.2003 30.12.2003 30.12.2008 не діюча

3083 22380635 АА667380 30.12.2003 30.12.2003 30.12.2018 м.Львів та Львівська область не діюча

3084 30495083 АА № 223102 26.02.2004 20020606 06.06.2017 не діюча

3085 22182608 АА № 720049 04.02.2004 04.02.2004 04.02.2009 не діюча

3086 21217525 АА № 720059 06.02.2004 06.02.2004 06.02.2009 м.Харків не діюча

3087 21217525 АА № 720060 06.02.2004 06.02.2004 06.02.2009 м.Харків не діюча

3088 30019775 АА № 720064 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2019 м.Полтава та Полтавська область діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Ліга"

86700, Донецька обл., 
м.Харцизьк, мкр-н 

"Ювілейний", 
універсам "Ювілейний"

м.Харцизьк Донецької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трейдом"

01033, м.Київ, 
вул.Саксаганського, 67-

Б

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телнет"

м.Одеса, 
вул.Новосельського, 98, 

кв.37

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Сімферопольське дочірнє 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"Побутрадіотехніка" 

відкритого акціонерного 
товариства 

"Кримпобутрадіотехніка"

95036, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Київська, 125-А

м.Сімферополь АР Крим (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
"ВІНПЕЙДЖІНГ"

21050, м. Вінниця, 
вул.Театральна, 21

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - пошукового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Смарт"

21050, м. Вінниця, вул. 
Володарського, 39-А

м.Вінниця та Вінницька область (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

ТЕЛКОМ"

17024, Чернігівська 
обл., сел.Десна, 

вул.Рибалка, 1-А, кв.50

селище Десна Чернігівської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Будівельно-монтажне 
підприємство "Волсбуд" 
товариство з обмеженою 

відповідальністю

65076, м. Одеса, 
вул.Щорса, 2-Б, кв.60

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Захід"

Одеська обл., 
Біляївський р-н, 

смт.Хлібодарське, 
господарство 

Одеського НВО "Еліта"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сільвер 

Телеком"

01010, м.Київ, 
вул.Січневого 

повстання, 11-А, кв.54

м.Київ, м.Житомир та Житомирська 
область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю - 

Телерадіокомпанія "Вільне 
слово з України"

79039, м.Львів, 
вул.Комарова, 1

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Північ"

Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

смт.Чорноморське, 
БОС-40

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтелком-

Буд"

м.Одеса, 
вул.Новосельська, 99, 

кв.6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "АІР"

36039, м.Полтава, 
вул.Сапіго, 1, к.50

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Управління по 

експлуатації адмінбудинків 
податкових органів 
Львівської області"

79003, м. Львів, 
вул.Стрийська, 35

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Будівельно-монтажне 
підприємство "Волсбуд" 
товариство з обмеженою 

відповідальністю

м.Одеса, вул.С.Ядова, 
61-Б, кв.119

м.Одеса та Одеська область, м.Львів та 
Львівська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "Квант ІІ"

78200, Івано-
Франківська обл., 
м.Коломия, пр-т 
Відродження, 20

м.Коломия Івано-Франківської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Телерадіокомпанія 

"Simon"

61103, м.Харків, 
вул.Дерев`янка, 1-А

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
"Телерадіокомпанія 

"Simon"

61103, м.Харків, 
вул.Дерев`янка, 1-А

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укргазвидобування" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

04053, м.Київ, 
вул.Кудрявська, 26/28

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 148 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3089 24834454 АА № 720065 09.02.2004 09.02.2004 25.09.2008 не діюча

3090 14091704 АА № 720066 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2014 м.Харків та Харківська область радіального не діюча

3091 21560766 АА № 720067 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2009 не діюча

3092 21560766 АА № 720068 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2009 Україна не діюча

3093 00191879 АА № 720069 10.02.2004 10.02.2004 10.02.2019 Житомирська область діюча

3094 32355669 АА № 720070 10.02.2004 10.02.2004 10.02.2019 діюча

3095 23201043 АА № 720071 10.02.2004 10.02.2004 10.02.2009 не діюча

3096 25625020 АА № 720073 10.02.2004 10.02.2004 10.02.2009 м.Феодосія АР Крим не діюча

3097 14297222 АА № 720074 10.02.2004 10.02.2004 15.09.2007 м.Київ не діюча

3098 13646270 АА № 720075 10.02.2004 10.02.2004 30.11.2009 м.Івано-Франківськ не діюча

3099 21560766 АА № 720076 10.02.2004 10.02.2004 18.09.2005 Україна не діюча

3100 21560766 АА № 720077 10.02.2004 10.02.2004 18.09.2010 Україна не діюча

3101 21560766 АА № 720078 10.02.2004 10.02.2004 18.09.2005 не діюча

3102 21560766 АА № 720079 10.02.2004 10.02.2004 28.07.2005 м.Тернопіль та Тернопільська область не діюча

3103 21560766 АА № 720080 10.02.2004 10.02.2004 22.09.2005 Сумська та Чернівецька області не діюча

3104 19477064 АА № 720081 10.02.2004 10.02.2004 26.08.2007 не діюча

3105 22108784 АА № 720082 10.02.2004 20040210 19.11.2006 Закарпатська область не діюча

3106 00210890 АА № 720083 10.02.2004 10.02.2004 16.03.2010 м.Стаханов Луганської області не діюча

3107 24562582 АА № 720084 10.02.2004 10.02.2004 03.10.2007 Кобеляцький р-н Полтавської області не діюча

3108 20325394 АА № 720085 10.02.2004 10.02.2004 16.03.2008 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3109 26343832 АА № 720092 12.02.2004 12.02.2004 12.02.2009 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіоорганізація 
"ЛІГА"

14010, м.Чернігів, 
вул.Дніпровська, 31

м.Чернігів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале науково-
виробниче підприємство 

"ДІАЛОГ"

61060, м.Харків, 
вул.Олімпійська, 13, 

кв.45

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м.Київ, б-р 
Шевченка, 18

Вінницька, Одеська, Херсонська, 
Хмельницька області

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м.Київ, б-р 
Шевченка, 18

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - проводового мовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Овруцький 
гірничо-збагачувальний 

комбінат "Кварцит"

11114, Житомирська 
обл., Овруцький р-н, 
смт.Першотравневе, 

вул.Леніна, 1-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Свердловантрацит"

94800, Луганська обл., 
м.Свердловськ, 
вул.Енгельса, 1

м.Свердловськ та Свердловський р-н 
Луганської області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Мале колективне 
підприємство "Телевидение 

и связь"

98109, АР Крим, 
м.Феодосія, 

вул.Челнокова, 72

м.Феодосія АР Крим (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале колективне 
підприємство 

"Телерадіокомпанія "Сан-
Фуето"

АР Крим, м.Феодосія, 
вул.Горького, 42, кв.20

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне українсько-
німецьке підприємство 

"Інфоком" у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

02192, м.Київ, 
вул.Міста Шалетт, 1

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Івано-Франківське обласне 
виробниче управління по 

меліорації і водному 
господарству

76014, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Сахарова, 23-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування та надання 

послуг Аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м.Київ, б-р 
Шевченка, 18

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах  зв’язку 

загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

м.Київ, Донецька, Житомирська, 
Львівська, Миколаївська, Рівненська, 

Черкаська, Чернігівська області, 
включаючи облцентри

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування, за умови отримання 

ліцензії на використання радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

м.Київ, б-р Шевченка, 
18

надання послуг радіотелефонного зв’язку системи 
"Алтай" в мережах зв’язку загального користування, 

за умови отримання ліцензії на використання 
радіочастот

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітряного руху України 
"Украерорух", 19477064

01135, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 14

м.Київ, Київська, Івано-Франківська, 
Хмельницька, Харківська, Полтавська, 

Сумська області, включаючи облцентри

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Конкордія", 22108784, с. 
Нижня Апша, Тячівський р-

н, Закарпатська обл.

Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, 

с.Діброва, 
вул.Борканюка, 17

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Стахановський 

вагонобудівний завод"

94018, Луганська обл., 
м.Стаханов, пр-т 

Леніна, 67

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Дочірнє підприємство 
"Вузол зв`язку ВАТ 

"Ліщинівка"

39221, Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, 

смт.Білики, пл.Мате 
Залки, 12

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватна компанія "Дейта 
Експрес"

83052, м.Донецьк, б-р 
Шахтобудівельників, 7

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"РЕНОМЕ КТВ"

65091, м.Одеса, 
вул.Скісна, 78

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 149 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3110 23708463 АА № 720093 12.02.2004 12.02.2004 12.02.2014 м.Київ не діюча

3111 21127420 АА № 720094 12.02.2004 12.02.2004 27.12.2012 м.Суми та Сумська область транкінгового не діюча

3112 21127420 АА № 720095 12.02.2004 12.02.2004 09.06.2010 м.Суми не діюча

3113 20023766 АА № 720096 13.02.2004 13.02.2004 13.02.2009 не діюча

3114 31256759 АА № 720097 16.02.2004 16.02.2004 16.02.2019 Івано-Франківська область не діюча

3115 14309787 АА № 720098 17.02.2004 17.02.2004 17.02.2019 діюча

3116 14313866 АА № 720099 18.02.2004 18.02.2004 06.06.2017 м.Запоріжжя не діюча

3117 31817265 АА № 720101 23.02.2004 23.02.2004 23.02.2009 не діюча

3118 24631372 АА № 720102 24.02.2004 24.02.2004 24.02.2009 м.Тернопіль не діюча

3119 02651374 АА № 720104 26.02.2004 26.02.2004 08.06.2010 м.Рівне не діюча

3120 05477764 АА № 720105 26.02.2004 20040226 10.10.2005 не діюча

3121 21362687 АА № 720106 26.02.2004 20040226 22.03.2005 не діюча

3122 21362687 АА № 720107 26.02.2004 20040226 05.05.2005 не діюча

3123 00232704 АА № 720108 26.02.2004 26.02.2004 18.02.2010 м.Вінниця не діюча

3124 14273173 АА № 720109 26.02.2004 20040226 20.03.2005 м.Чернівці та Чернівецька область не діюча

3125 25307389 АА № 720110 26.02.2004 20040226 15.03.2005 м.Житомир не діюча

3126 19415293 АА № 720111 26.02.2004 20040226 19.10.2004 не діюча

3127 14276326 АА № 720112 26.02.2004 20040226 28.09.2006 м.Київ не діюча

3128 21752036 АА № 720113 26.02.2004 26.02.2004 08.09.2008 м.Луцьк та Волинська область не діюча

3129 23381789 АА № 720114 26.02.2004 26.02.2004 29.01.2008 м.Київ не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Укртехзв`язок"

01133, м.Київ, 
вул.Щорса, 18, корп.2

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технічний центр РАДІО 
СИСТЕМИ"

40000, м.Суми, 
вул.Воскресенська, 3/5, 

кв.17,18

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
РАДІО СИСТЕМИ", 
21127420, м. Суми

40000, м.Суми, 
вул.Воскресенська, 3/5, 

кв.17,18

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Радіокомпанія 

"ГАЛА"

01032, м.Київ, 
вул.Саксаганського, 91, 

кв.1

м.Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "ЛУКОР"

77305, Івано-
Франківська обл., 

м.Калуш

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Східний гірничо-

збагачувальний комбінат"

52210, 
Дніпропетровська обл., 

м.Жовті Води, 
вул.Горького, 2

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Кіровоград та Кіровоградська 

область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Казенне підприємство 
"Науково-виробничий 

комплекс "Іскра"

69071, м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 84

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Таврида-ОСТ"

98500, АР Крим, 
м.Алушта, 

с.Малоріченське, 
вул.Виноградна, 33

м.Алушта Автономної Республіки Крим 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українська 

хвиля"

46022, м.Тернопіль, 
вул.Л.Українки, 8/60

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Рівненське обласне закрите 
акціонерне товариство по 

туризму та екскурсіях  
"РІВНЕТУРИСТ"

33027, м.Рівне, 
вул.Київська, 36

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Конотопське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"РАДІОСЕРВІС"

Сумська обл., 
м.Конотоп, 

вул.Ген.Тхора, 61-А

м.Конотоп Сумської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "САТУРН - 
TV" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6

м.Умань та Уманський р-н Черкаської 
області

технічне обслуговування мережі ефірного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телекомпанія "САТУРН - 
TV" у формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6

м.Умань та Уманський р-н Черкаської 
області

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Вінницький 
підшипниковий завод"

21022, м.Вінниця, 
вул.Тарногродського, 

46

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профі 

Радіо Сервіс - Лтд"

м.Чернівці, пр-т 
Незалежності, 111

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Житомирська міська 
радіокомпанія "КРОК 

Радіо" у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

м.Житомир, 
вул.Домбровського, 86, 

секція 257

технічне обслуговування мережі ефірного 
радіомовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТРК "Ультра лтд" у вигляді  
товариства з обмеженою 

відповідальністю

Київська обл., 
м.Вишгород, 

вул.Набережна, 4-А, 
кв.136

м.Вишгород Київської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "СП 

Діалог-Київ"

м.Київ, б-р Дружби 
Народів, 38

надання послуг місцевого телефонного зв’язку 
загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Інформаційна студія 

"Полісся TV"

43025, м.Луцьк, 
вул.Словацького, 12/30

надання послуг місцевого телефонного зв’язку 
загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фауст"

03035, м.Київ, 
вул.Стадіонна, 16/6, 

кв.102

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 150 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3130 05478491 АА № 720115 26.02.2004 20040226 03.02.2005 не діюча

3131 21560045 АА № 720116 01.03.2004 01.03.2004 01.03.2019 м.Київ діюча

3132 13939799 АА № 720117 03.03.2004 20040303 13.10.2004 не діюча

3133 19062647 АА № 720118 16.03.2004 16.03.2004 02.09.2012 м.Луганськ та Луганська область не діюча

3134 32461260 АА № 720119 19.03.2004 19.03.2004 07.11.2008 не діюча

3135 30324639 АА № 720120 23.03.2004 20040323 17.08.2004 не діюча

3136 14369134 м.Львів, вул.Зелена, 147 АА № 720122 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2007 не діюча

3137 21560045 АА № 720123 23.03.2004 23.03.2004 23.03.2007 Україна не діюча

3138 21926954 АА № 720124 23.03.2004 20040323 24.11.2006 не діюча

3139 13504127 АА № 720125 23.03.2004 20040323 15.01.2007 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3140 25517402 АА № 720126 23.03.2004 23.03.2004 23.04.2008 не діюча

3141 25414694 АА № 720127 23.03.2004 23.03.2004 25.06.2008 м.Одеса та Одеська область не діюча

3142 05800159 АА № 720128 23.03.2004 20040323 24.03.2009 м.Рубіжне Луганської області не діюча

3143 30128671 АА № 720129 23.03.2004 23.03.2004 25.06.2009 м.Одеса та Одеська область не діюча

3144 13389850 АА № 720130 23.03.2004 23.03.2004 06.12.2009 м.Сєверодонецьк Луганської області не діюча

3145 00190977 АА № 720131 23.03.2004 23.03.2004 02.02.2010 Дніпропетровська область не діюча

3146 01132703 АА № 720132 23.03.2004 23.03.2004 21.02.2010 м.Київ не діюча

3147 30058112 АА № 720133 23.03.2004 20040323 13.06.2005 не діюча

3148 23157968 АА № 720134 23.03.2004 20040323 16.08.2005 пересилання грошових переказів не діюча

3149 22237033 АА № 720135 30.03.2004 30.03.2004 10.03.2008 м. Севастополь не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"Радіосервіс"

м.Суми, пр-т Шевченка, 
26

м.Суми (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українське державне 
підприємство поштового 

зв`язку "Укрпошта"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 22

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Чумгак"

Полтавська обл., 
м.Кременчук, пр-т 50 

років Жовтня, 3, кв.112

м.Кременчук Полтавської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астрея"

91022, м.Луганськ, 
вул.Леніна, 102-Б

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - радіального

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"АЛГОРИТМ"

36007, м.Полтава, 
вул.Паркова, 5

м.Полтава (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "МАК 
ТБ"

Херсонська обл., 
м.Скадовськ, 

вул.Гуманенко, 12-А, 
кв.65

м.Скадовськ Херсонської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації за 
узгодженим з державним органом виконавчої влади 

проектом, з правом надання послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН"

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Івано-Франківськ та Івано-

Франківська область, м.Київ та Київська 
область, м.Львів та Львівська область, 
м.Тернопіль та Тернопільська область, 

м.Одеса та Одеська область

пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українське державне 
підприємство поштового 

зв`язку "Укрпошта"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 22

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Придніпровський 

Ньюбридж Системз 
Інтегрейшен"

м.Дніпропетровськ, 
вул.Чернишевського, 

27, кв.8

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Запоріжжя та Запорізька 

область, м.Миколаїв та Миколаївська 
область, м.Полтава та Полтавська 
область, м.Херсон та Херсонська 

область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробнича фірма "Нейтрон"

м.Донецьк, 
вул.Петровського, 93, 

кв.171

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІП 

Лайн"

49000, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Шевченка, 36

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Запоріжжя та Запорізька 

область, м.Миколаїв та Миколаївська 
область, м.Харків та Харківська область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Будівельно-монтажне 
підприємство "Зв`язокбуд" 
- товариство з обмеженою 

відповідальністю

65029, м.Одеса, 
вул.Новосельського, 60, 

кв.25

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краситель"

Луганська обл., 
м.Рубіжне, пл.Хіміків, 2

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОПТИМА-СЕРВІС 
ЗВ`ЯЗОК"

65009, м.Одеса, 
вул.Педагогічна, 11

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія "СТВ" - 
Сєвєродонецьке 

комунальне підприємство

93400, Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 
вул.Гагаріна, 93

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Центральний 
гірничо-збагачувальний 

комбінат",  00190977, 
Дніпропетровська обл.

50066, 
Дніпропетровська обл., 
м.Кривий Ріг, селище 

Мирівське

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Український державний 
учбово-сертифікаційний 
центр цивільної авіації

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський пр-т, 

76

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Готельний 

комплекс "РУСЬ"

м.Київ, 
вул.Госпітальна, 4

приміщення ВАТ "Готельний комплекс 
"РУСЬ" м.Київ

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кур`єрська Служба 
Доставки"

м.Київ, вул.Вокзальна, 
1, к.20

м.Київ, м.Донецьк та Донецька область, 
м.Львів та Львівська область, м.Одеса та 
Одеська область, м.Харків та Харківська 

область

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕЗБЕК"

99011, м.Севастополь, 
вул.Радянська, 8-23

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 151 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3150 30714429 АА № 720136 30.03.2004 20040330 18.05.2005 м.Рубіжне Луганської області не діюча

3151 31047536 АА № 720137 05.04.2004 05.04.2004 08.11.2010 м.Херсон та Херсонська область не діюча

3152 24584661 АА № 720138 06.04.2004 06.04.2004 25.11.2017 м.Енергодар Запорізької області не діюча

3153 30451580 АА № 720139 15.04.2004 20040415 23.05.2005 не діюча

3154 24251847 АА № 720140 27.04.2004 27.04.2004 24.04.2007 м.Київ не діюча

3155 30609642 АА № 720141 05.05.2004 05.05.2004 24.09.2008 не діюча

3156 00131050 АА № 720143 06.05.2004 06.05.2004 16.12.2009 Луганська область не діюча

3157 23601280 АА № 720144 06.05.2004 20040506 10.03.2005 Донецька область не діюча

3158 00213428 АА № 720146 06.05.2004 06.05.2004 26.10.2010 м.Запоріжжя не діюча

3159 01124922 м.Одеса, вул.М.Гефта, 3 АА № 720147 06.05.2004 20040506 09.07.2009 м.Одеса не діюча

3160 1804117217 АА № 720148 18.05.2004 20040518 30.11.2004 не діюча

3161 05905668 АА № 720149 18.05.2004 18.05.2004 27.10.2010 м.Київ не діюча

3162 20038298 АА № 720150 24.06.2004 24.06.2004 08.04.2008 м.Київ та Київська область не діюча

3163 31095548 АА № 720151 24.06.2004 24.06.2004 15.09.2010 АР Крим не діюча

3164 25406523 АА № 720152 24.06.2004 24.06.2004 17.07.2016 м.Київ не діюча

3165 21673832 АА № 720166 18.08.2004 18.08.2004 18.08.2019 Україна не діюча

3166 21673832 АА № 720167 18.08.2004 18.08.2004 18.08.2019 Україна не діюча

3167 25406523 АА № 720179 06.12.2004 06.12.2004 06.12.2014 Київська область не діюча

3168 22116499 АА № 720212 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2009 м.Запоріжжя та Запорізька область пересилання поштових переказів пошта не діюча

3169 31969577 АА667381 08.01.2004 08.01.2004 08.01.2009 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "РКС"

Луганська обл., 
м.Рубіжне, пр-т Кірова, 

25

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "Связь-

Сервіс"

73025, м.Херсон, 
вул.Лісна, 2, кв.28

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом"

01032, м.Київ, 
вул.Вєтрова, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит-
А"

АР Крим, м.Армянськ, 
мкр-н Генерала 

Васильєва, 1, кімн.92

м.Армянськ АР Крим (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телебачення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробнича фірма "ВОЛЗ"

03150, м.Київ, 
вул.Горького, 103 літ.А, 

прим.184

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Діскавері"

76009, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Молодіжна, 40

м.Івано-Франківськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль"

93403, Луганська обл., 
м.Сєверодонецьк, 

Сєверодонецька ТЕЦ

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УТЗ-

Український Транкінговий 
Зв`язок"

м.Донецьк, 
вул.Економічна, 34

надання послуг радіотелефонного транкінгового 
зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ЗАПОРІЖТРАНФОРМАТ
ОР"

69600, м.Запоріжжя, 
Дніпропетровське 

шосе, 3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських номерів. Ліцензіат повинен 

передбачити заміну УАТС-49 протягом 5 років від 
дати видачі

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
Одеський судноремонтний 

завод "Україна"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських номерів. Ліцензіат повинен 

передбачити заміну АТС на нову протягом дії ліцензії

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фісак Вячеслав 
Михайлович

м.Одеса, Військовий 
узвіз, 8, кв.10

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації, яка 
повинна створюватися згідно з дозволом місцевого 

органу державної виконавчої влади, з правом надання 
послуг

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне видавництво 
"Преса України" 

Державного управління 
справами, 05905668, м. 

Київ

03047, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 50

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"ІМПА", 20038298, с. 

Петропавлівська 
Борщагівка Київської 

області 

08130, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н, с.Петропавлівська 

Борщагівка, 
вул.Шкільна, 25-А

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Фарлеп-Крим"

95011, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Гоголя, 17, кв.10

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юніверсал Телеком"

01133, м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 26

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

03110, м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 

Дж.Ес.Ем."

03110, м.Київ, пр-т 
Червонозоряний, 51

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юніверсал Телеком"

01133, м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 26

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі 

понад 10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв`язоксервіс"

69014, м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 74-Б, 

кв.47

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Примор`я"

66100, Одеська обл., 
м.Балта, 

вул.Котовського, 244

м.Балта Одеської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 152 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3170 24206108 АА667382 08.01.2004 08.01.2004 08.01.2009 не діюча

3171 32281807 АА667383 08.01.2004 08.01.2004 08.01.2019 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3172 20959621 АА667384 08.01.2004 08.01.2004 15.03.2010 м.Одеса та Одеська область не діюча

3173 Компан Ігор Васильович 268840963 АА667385 08.01.2004 08.01.2004 08.01.2009 не діюча

3174 01034449 АА667386 09.01.2004 09.01.2004 09.01.2019 АР Крим діюча

3175 21852753 АА667387 09.01.2004 09.01.2004 09.01.2009 не діюча

3176 32201028 АА667388 09.01.2004 09.01.2004 09.01.2019 м.Львів та Львівська область діюча

3177 30088000 АА667389 09.01.2004 09.01.2004 09.01.2009 не діюча

3178 281451989 АА667390 10.01.2004 10.01.2004 10.01.2019 м.Чугуїв Харківської області діюча

3179 20530616 АА667391 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2019 не діюча

3180 14055513 АА667392 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3181 32011427 АА667393 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3182 21730926 АА667394 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3183 1478003426 АА667395 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3184 31133609 АА667397 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3185 Раупов Рустам Бурханович 237250597 АА667398 12.01.2004 12.01.2004 12.01.2009 не діюча

3186 32483897 АА667399 13.01.2004 13.01.2004 13.01.2009 не діюча

3187 31589567 АА667400 13.01.2004 13.01.2004 13.01.2009 не діюча

3188 32398592 АА720002 15.01.2004 15.01.2004 15.01.2019 м.Одеса та Одеська область не діюча

3189 13660904 АА720003 15.01.2004 15.01.2004 15.01.2009 не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія Трейд-
Експрес"

93118, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 
кв.Жовтневої 

революції, 38/60

м.Лисичанськ Луганської області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СОНІКА", 32281807, м. 
Донецьк

83000, м. Донецьк, вул. 
Постишева, 60, 

кімн.702

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп"

65012, м. Одеса, 
вул.Канатна, 81

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

65025, м. Одеса, пр-т 
Добровольського, 130, 

кв.56

м.Одеса (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Експлуатаційно-технічний 
вузол зв`язку

95493, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Зовнішня, 14-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Українсько-Російське 
товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ларс-

Дніпро"

49000, м. 
Дніпропетровськ, 

Набережна ім.Леніна, 
33

м.Дніпропетровськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Говерла"

81100, Львівська обл., 
м.Пустомити, 

вул.Лісневицька, 8/14

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ВДВ"

23700, Вінницька обл., 
м.Гайсин, 

вул.К.Маркса, 61

м.Гайсин Вінницької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фізична особа - 
підприємець Грабар Антон 

Олександрович

63505, Харківська обл., 
м.Чугуїв, 

вул.Горішного, 128, 
кв.84

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТТК"

76006, м. Івано-
Франківськ, 

вул.Симоненка, 1

м. Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне мале 
підприємство 

телерадіокомпанія "Беркут"

46000, м.Тернопіль, 
вул.Руська, 19/21

м.Тернопіль (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ДКТ 
плюс"

83003, м.Донецьк, пр-т 
Ілліча, 81

м.Донецьк (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Підприємство "Кабельне 
телебачення"

21021, м.Вінниця, пр-т 
Космонавтів, 23

м.Вінниця (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Сіряк Крементіна 
Михайлівна

37600, Полтавська обл., 
м.Миргород, 

вул.Мочара, 26

м.Миргород Полавської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астрал 

КТВ"

10000, м. Житомир, пр-
т Миру, 51, кв.32

м.Бердичів Житомирської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

10000, м. Житомир, 
вул.Маршала Жукова, 

25, кв.9

смт.Озерне, смт.Новогуйвинське 
Житомирської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕІНКОМ" товариства 

з обмеженою 
відповідальністю 
телерадіокомпанії 

"ТЕЛЕБОЙМАН" ("ТБМ") 
ЛТД"

79066, м.Львів, 
вул.Морозна, 14

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"ТБМ-ТЕЛЕНЕТ" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю 
телерадіокомпанії 

"ТЕЛЕБОЙМАН" ("ТБМ") 
ЛТД"

79066, м. Львів, 
вул.Морозна, 14

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592

67550, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

с.Красносілка, 
вул.Незалежності, 62-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Колективне підприємство 
"Ефір"

74014, м. Івано-
Франківськ, 

вул.Побутова, 8

м.Івано-Франківськ (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 153 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3190 24512182 АА720004 15.01.2004 15.01.2004 15.01.2009 не діюча

3191 21145346 АА720007 15.01.2004 15.01.2004 15.01.2009 не діюча

3192 00214511 АА720009 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2019 м.Бердянськ Запорізької області не діюча

3193 08571096 АА720010 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2019 м.Харків не діюча

3194 31821381 АА720011 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2019 м.Миколаїв діюча

3195 31421740 АА720012 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2019 м.Одеса та Одеська область діюча

3196 05427938 АА720013 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2019 Луганська область не діюча

3197 30009971 АА720014 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2009 не діюча

3198 20757828 АА720015 16.01.2004 16.01.2004 16.01.2009 не діюча

3199 13683035 АА720016 19.01.2004 19.01.2004 19.01.2019 м.Київ діюча

3200 14310394 АА720017 19.01.2004 19.01.2004 19.01.2019 м.Красилів Хмельницької області діюча

3201 00282056 АА720018 19.01.2004 19.01.2004 01.12.2007 не діюча

3202 00190802 АА720019 19.01.2004 19.01.2004 06.10.2008 м.Луганськ не діюча

3203 23151188 АА720020 19.01.2004 19.01.2004 28.04.2010 Україна не діюча

3204 23151188 АА720021 19.01.2004 19.01.2004 23.07.2009 м.Київ та Київська область не діюча

3205 14251734 АА720022 22.01.2004 22.01.2004 22.01.2019 м.Чернігів не діюча

3206 21922399 АА720023 22.01.2004 22.01.2004 15.02.2005 не діюча

3207 22752775 АА720024 27.01.2004 27.01.2004 21.11.2005 м.Херсон та Херсонська область не діюча

3208 32654530 АА720025 30.01.2004 30.01.2004 30.01.2019 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"СПЕКТР-ПЛЮС"

69071, м.Запоріжжя, 
вул.Чарівна, 50

м.Запоріжжя (згідно з дозволом 
місцевих органів державної виконавчої 

влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Гусятинське кабельне 
телебачення "САТЕЛІТ"

48201, Тернопільська 
обл., смт.Гусятин, 
вул.Б.Лепкого, 1

селище Гусятин Тернопільської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Азовкабель"

71101, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Кабельників, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Національний університет 
внутрішніх справ

61080, м.Харків, пр-т 
50-річчя СРСР, 27

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Науково-виробничий 

комплекс 
газотурбобудування 
"Зоря"-"Машпроект"

54018, м. Миколаїв, пр-
т Жовтневий, 42-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАСКАД"

65085, м. Одеса, 
вул.Просьолочна, 10-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 
"Стахановський Вузол 

Виробничо-технологічного 
зв`язку" - доч. 

підприємство Держ. холд. 
комп. "Луганськвугілля"

94000, Луганська обл., 
м.Стаханов, вул.Леніна, 

3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Союз"

53300, 
Дніпропетровська обл., 

м.Орджонікідзе, 
вул.Тикви, 2

м.Орджонікідзе Дніпропетровської 
області (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ЕВІС"

98660, АР Крим, 
м.Ялта, смт.Гаспра, 

вул.Рієкська, 17

смт.Гаспра міста Ялта АР Крим (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю мале 

підприємство "ЕМКОД"

03148, м. Київ, 
вул.Гната Юри, 9, к.414

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Красилівський 

машинобудівний завод"

31000, Хмельницька 
обл., м.Красилів, 

вул.Центральна, 16

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Заваллівський 

графітовий комбінат", 
00282056, смт Завалля 

Кіровоградської області

26334, Кіровоградська 
обл., Гайворонський р-

н, смт.Завалля, 
вул.Жовтнева, 14

смт.Завалля Гайворонського р-ну 
Кіровоградської області

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Луганський 

трубний завод"

91009, м. Луганськ, вул. 
2-га Свердлова, 5

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

радіосистеми"

м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

будівництво і технічне обслуговування мережі 
стільникового зв’язку  загального користування 

стандарту GSM-900 з правом її володіння та надання 
послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

радіосистеми"

м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

надання послуг місц.тел.зв’язку в мережах зв’язку 
загал.корист. з можливістю використання с-ми  типу 

WLL для телефонізації стаціон.об’єктів з 
використанням стаціон. та переносних терміналів в 

межах соти своєї АТС, за умови отрим.ліц. на викор. 
на р/ч

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Камвольно-

суконна компанія 
"ЧЕКСІЛ"

14014, м.Чернігів, 
вул.Щорса, 66

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Відродження"

Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

смт.Ювілейне, 
вул.Радгоспна, 40

селище Ювілейне Дніпропетровського 
р-ну та м.Синельниково 

Дніпропетровської області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мережі кабельного 
телемовлення в межах промислової експлуатації

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Виробниче підприємство 
"Светон" товариство з 

обмеженою 
відповідальністю

м.Херсон, селище 
Антонівка, 

вул.Кримська, 57

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГЄЛІОС"

18030, м. Черкаси, 
вул.Будіндустрії, 11

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 154 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3209 25005406 АА720026 30.01.2004 30.01.2004 30.01.2009 не діюча

3210 22891175 АА720027 30.01.2004 30.01.2004 30.01.2019 Київська область не діюча

3211 24706621 АА720028 30.01.2004 30.01.2004 30.01.2009 м.Житомир не діюча

3212 22308804 АА720030 31.01.2004 31.01.2004 31.01.2009 не діюча

3213 31968600 АА720033 31.01.2004 31.01.2004 31.01.2009 не діюча

3214 25023410 АА720034 31.01.2004 31.01.2004 31.01.2009 не діюча

3215 20999247 АА720035 02.02.2004 02.02.2004 02.02.2009 м.Одеса та Одеська область не діюча

3216 22804510 АА720036 02.02.2004 02.02.2004 02.02.2014 м.Черкаси та Черкаська область не діюча

3217 32582963 АА720037 02.02.2004 02.02.2004 02.02.2019 м.Донецьк та Донецька область не діюча

3218 20833558 АА720038 02.02.2004 02.02.2004 02.02.2019 м.Львів та Львівська область не діюча

3219 13825736 АА720039 02.02.2004 02.02.2004 02.02.2009 не діюча

3220 13616197 АА720040 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2009 не діюча

3221 32366906 АА720041 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2019 м.Торез Донецької області діюча

3222 30019801 АА720042 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2019 не діюча

3223 13568831 АА720043 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2009 не діюча

3224 23363550 АА720044 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2009 не діюча

3225 ПП Телерадіокомпанія СТВ 24505992 АА720045 03.02.2004 03.02.2004 03.02.2009 не діюча

3226 24699275 АА720046 04.02.2004 04.02.2004 04.02.2009 не діюча

3227 25013661 АА720048 04.02.2004 04.02.2004 04.02.2009 не діюча

3228 19320635 АА720051 04.02.2004 04.02.2004 01.04.2017 не діюча

3229 31355139 АА720052 04.02.2004 04.02.2004 04.02.2019 м.Київ діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
МіКомп"

51900, 
Дніпропетровська обл., 
м.Дніпродзержинськ, 
пр-т Комсомольський, 

15-А

м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м.Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 72

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю рекламне 

агентство 
телерадіокомпанія "ОРТА-

Форум"

10014, м. Житомир, 
вул.Київська, 1

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство "СиС"

98318, АР Крим, м. 
Керч, вул.Генерала 
Петрова, 6, кв.83

м.Керч Автономної Республіки Крим 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія 

"Кентавр-TV"

24400, Вінницька обл., 
м.Бершадь, вул.50 років 

ВЛКСМ, 34/9

м.Бершадь Вінницької області (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"САТЕЛІТ"

50084, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, мкр-н 
Ювілейний, 11

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Радіомовна компанія 
"РАДІО-ОДЕСА" у вигляді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю

65037, м. Одеса, 
Думська площа, 1

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотелефонна компанія 
"РАДІУС"

18000, м.Черкаси, 
вул.Сумгаїтська, 24/1, 

кв.41

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АМІК", 

32582963, м. Донецьк

83102, м. Донецьк, 
вул.Куйбишева, 42

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Українські 

промислові 
телекомунікації"

79015, м. Львів, 
вул.Смаль-Стоцького, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Мале приватне 
підприємство - фірма 

"Центуріон"

79022, м. Львів, 
вул.Виговського, 29-А

м.Львів (згідно з дозволом місцевих 
органів державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"Оріон" Лтд

71502, Запорізька обл., 
м.Енергодар, 

вул.Набережна, 18, 
кв.114

м.Енергодар Запорізької області (згідно 
з дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне підприємство 
"Торезантрацит"

86600, Донецька обл., 
м.Торез, вул.Енгельса, 

88

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірня компанія 
"Укртрансгаз" 

Національної акціонерної 
компанії "Нафтогаз 

України"

01021, м.Київ, 
Кловський узвіз, 9/1

м.Хмельницький та Хмельницька 
область, м.Луганськ та Луганська 

область, м.Харків та Харківська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Студія "Екран"

12110, Житомирська 
обл., Володарсько-

Волинський р-н, 
смт.Іршанськ, 
вул.Гулія, 7

смт.Іршанськ Володарсько-Волинського 
р-ну Житомирської області (згідно з 

дозволом місцевих органів державної 
виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Телерадіокомпанія 
"Авторадіо-Дніпро" у 

формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю

49054, м. 
Дніпропетровськ, пр-т 

Кірова, 111-Б

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

85018, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

вул.Ракетна, 18/93, 
кв.39

м.Сімферополь АР Крим (згідно з 
дозволом місцевих органів державної 

виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Екран"

11500, Житомирська 
обл., м.Коростень, 
вул.Кірова, 48-Б

м.Коростень Житомирської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Феномен"

50050, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Рязанова, 11

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(згідно з дозволом місцевих органів 

державної виконавчої влади)

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Розрахунково-

комерційний центр"

53213, 
Дніпропетровська обл., 

м.Нікополь, пр-т 
Електрометалургів, 5

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Проксімус"

04119, м. Київ, вул. 
Зоологічна, 5/1, корп.3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 155 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3230 00227011 АА720055 05.02.2004 05.02.2004 05.02.2019 м.Львів діюча

3231 24737633 АА720056 05.02.2004 05.02.2004 05.02.2019 аудіотекс не діюча

3232 30004512 АА720057 06.02.2004 06.02.2004 06.02.2014 транкінгового не діюча

3233 23320397 АА720061 06.02.2004 06.02.2004 06.02.2009 м.Харків не діюча

3234 23320397 АА720062 06.02.2004 06.02.2004 06.02.2009 м.Харків не діюча

3235 01059900 м.Львів, вул.Гоголя, 1 АА720063 06.02.2004 20040206 06.02.2019 м.Судак Автономної Республіки Крим не діюча

3236 24850223 АА720087 12.02.2004 12.02.2004 12.02.2009 м.Луганськ не діюча

3237 24850223 АА720088 12.02.2004 12.02.2004 12.02.2009 м.Луганськ не діюча

3238 25282672 АА720100 20.02.2004 20.02.2004 20.02.2019 Україна аудіотекс не діюча

3239 16283744 АА720103 26.02.2004 26.02.2004 26.02.2019 аудіотекс діюча

3240 01130621 АА720153 24.06.2004 24.06.2004 25.09.2018 АР Крим (крім м.Севастополь) не діюча

3241 04713033 АА720154 24.06.2004 24.06.2004 09.11.2010 Сумська область не діюча

3242 04713033 АА720155 24.06.2004 24.06.2004 09.11.2010 не діюча

3243 00191075 АА720156 24.06.2004 24.06.2004 05.04.2010 м.Авдіївка Донецької області не діюча

3244 22116499 АА720157 24.06.2004 20040624 21.10.2004 м.Запоріжжя та Запорізька область пересилання грошових переказів не діюча

3245 14308279 АА720158 24.06.2004 24.06.2004 12.10.2009 м.Кіровоград та Кіровоградська область не діюча

3246 Південна залізниця 01072609 АА720159 24.06.2004 24.06.2004 04.02.2009 не діюча

3247 01125755 АА720160 24.06.2004 20040624 16.01.2007 м.Маріуполь Донецької області не діюча

3248 22174887 АА720161 24.06.2004 20040624 27.11.2005 не діюча

3249 00531281 АА720163 22.07.2004 22.07.2004 24.02.2010 м.Донецьк та Донецька область не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Львівський 

завод біофізичних 
приладів"

79040, м. Львів, вул. 
Курмановича, 9

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"МЕДІА ІНВЕСТ"

04050, м.Київ, 
пров.Киянівський, 3-7

м. Дніпропетровська та 
Дніпропетровська область, м.Київ, 

Київська область, м. Львів та Львівська 
область, м. Донецьк та Донецька 
область, м. Харків та Харківська 

область, м. Одеса та Одеська область

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю з 

іноземними інвестиціями 
"Комлог"

49098, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Малиновського, 6

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
телевізійна та радіомовна 

компанія "ФОРА", 
23320397, м. Харків

61103, м.Харків, 
вул.Дерев`янка, 1-А

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
телевізійна та радіомовна 

компанія "ФОРА", 
23320397, м. Харків

61103, м.Харків, 
вул.Дерев`янка, 1-А

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Львівська державна 
залізниця

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс"

91011, м.Луганськ, 
вул.Херсонська, 11

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс"

91011, м. Луганськ, 
вул.Херсонська, 11

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - ефірного телемовлення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудіотекс"

01014, м.Київ, б-р 
Дружби Народів, 38

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Київські Інформаційні 

Кабельні Системи - КІКС"

01133, м.Київ, б-р Лесі 
Українки, 8

АР Крим, м.Одеса та Одеська область, 
м.Черкаси та Черкська область, м.Львів 

та Львівська область, м.Харків та 
Харківська область, м.Запоріжжя та 

Запорізька область, м.Хмельницький та 
Хмельницька область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Республіканське 
підприємство 

"Міжнародний аеропорт 
"Сімферополь"

95491, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

аеропорт

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

01034, м. Київ, 
вул.Лисенка, 6

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

01034, м. Київ, 
вул.Лисенка, 6

м.Київ та Київська область, м.Вінниця 
та Вінницька область, м.Житомир та 

Житомирська область, м.Хмельницький 
та Хмельницька область, м.Чернігів та 

Чернігівська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Авдіївський 

коксохімічний завод"

86065, Донецька обл., 
м.Авдіївка, проїзд 
Індустріальний, 1

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів
Державний 

комітет 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв`язоксервіс"

м.Запоріжжя, 
вул.Магістральна, 74-Б, 

кв.47

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Казенне підприємство 
"Кіровгеологія"

01103, м.Київ, 
вул.Кіквідзе, 8/9

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

61052, м.Харків, 
вул.Червоноармійська, 

7

м.Полтава та Полтавська область, 
м.Суми та Сумська область, м.Харків та 

Харківська область, м.Чернігів та 
Чернігівська область

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення з ємністю 

понад 1000 (тисячу) абонентських номерів.

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Маріупольський державний 
морський торговельний 

порт

Донецька обл., 
м.Маріуполь, пр-т 

Адмірала Луніна, 99

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку подвійного 

призначення, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Фірма "НАЗІС", 22174887, 
м. Коломия, Івано-
Франківська обл.

Івано-Франківська обл., 
м.Коломия, 

вул.Яворницького, 
22/67

м.Коломия та Коломийський р-н Івано-
Франківської області

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство "Пролетарська 

залізниця"

83032, м. Донецьк, вул. 
Звєрькова, 63

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку подвійного призначення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 156 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3250 25307113 АА720164 23.07.2004 23.07.2004 13.09.2010 м.Житомир та Житомирська область не діюча

3251 30573983 АА720165 10.08.2004 20040810 06.06.2017 м.Конотоп Сумської області не діюча

3252 14333937 АА720168 18.08.2004 20040818 18.08.2019 Україна не діюча

3253 14333937 АА720169 18.08.2004 20040818 18.08.2019 Україна не діюча

3254 25401674 АА720171 19.08.2004 19.08.2004 19.08.2007 Україна не діюча

3255 32363486 АА720172 02.12.2004 02.12.2004 02.10.2018 не діюча

3256 14347776 АА720173 02.12.2004 20041202 03.05.2016 Україна не діюча

3257 14347776 АА720174 02.12.2004 20041202 02.04.2016 Україна не діюча

3258 14347776 АА720175 02.12.2004 20041202 01.12.2007 Україна не діюча

3259 14369134 АА720176 02.12.2004 02.12.2004 23.03.2007 Україна не діюча

3260 30184815 АА720178 03.12.2004 03.12.2004 03.12.2019 не діюча

3261 31570412 АА720180 07.12.2004 07.12.2004 07.12.2014 м.Львів та Львівська область не діюча

3262 31570412 АА720181 07.12.2004 07.12.2004 07.12.2014 не діюча

3263 31731686 АА720182 08.12.2004 08.12.2004 08.12.2019 Україна діюча

3264 19362881 АА720183 08.12.2004 08.12.2004 08.12.2014 місцевого не діюча

3265 14117214 АА720184 17.12.2004 17.12.2004 17.12.2014 м. Херсон та Херсонська область місцевого не діюча

3266 23703980 АА720185 24.12.2004 24.12.2004 02.04.2011 Україна не діюча

3267 23703980 АА720186 24.12.2004 20041224 02.04.2006 Україна не діюча

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє виробниче 
підприємство 
електрозв`язку 

"Житомиртаксофон" 
Науково-виробничої 

приватної телефонної 
компанії "Реком"

65063, м.Одеса, 
пров.Лунний, 4

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування, з правом 
побудови власної мережі ємністю до 1000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Мотордеталь-

Правекс"

Сумська обл., 
м.Конотоп, 

вул.Вирівська, 64

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок" в 
Україні

м.Київ, 
вул.Московська, 21

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Українсько-германсько-
голандсько-датське спільне 
підприємство "Український 

мобільний зв`язок" в 
Україні

м.Київ, 
вул.Московська, 21

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Державний 
комітет 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПОСТ-

ІНТЕРНЕЙШНЛ"

03190, м.Київ, пр-т 
Перемоги, 84-А

пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Краснодонвугілля"

94404, Луганська обл., 
м.Краснодон, 

вул.Комсомольська, 5

м.Краснодон та Краснодонський р-н 
Луганської області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Дочірнє підприємство 
"Утел" Відкритого 

акціонерного товариства 
"Укртелеком"

м.Київ, 
вул.Володимирська, 

101

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Дочірнє підприємство 
"Утел" Відкритого 

акціонерного товариства 
"Укртелеком"

м.Київ, 
вул.Володимирська, 

101

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Дочірнє підприємство 
"Утел" Відкритого 

акціонерного товариства 
"Укртелеком"

м.Київ, 
вул.Володимирська, 

101

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного (мовного) зв’язку 

загального користування в мережах зв’язку загального 
користування

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН"

79035, м.Львів, 
вул.Зелена, 147

пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

61002, м.Харків, 
вул.Каразіна, 2

м.Львів та Львівська область, м.Одеса та 
Одеська область, м.Суми та Сумська 
область, м.Сімферополь та АР Крим

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА",  
31570412, м. Київ

04050, м. Київ, вул. 
Артема, 60

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА",  
31570412, м. Київ

04050, м.Київ, 
вул.Артема, 60

м.Ужгород та Закарпатська область, 
м.Житомир та Житомирська область, 
м.Київ, м.Рівне та Рівненська область, 

м.Одеса та Одеська область

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

1000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євротранстелеком"

01030, м.Київ, 
вул.Чапаєва, 5

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: надання  в користування 

каналів електрозв’язку
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-російське 
підприємство 

"Промторгінвест-Компані"

53020, 
Дніпропетровська обл., 

Криворізький р-н, 
с.Лозуватка, 

вул.Ватутіна, 1

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Приватне підприємство 
"Плутон-СВ"

73002, м.Херсон, 
вул.Перекопська, 67

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

01023, м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку загального 
користування, з правом надання послуг зв’язку 

абонентам місцевих телефонних мереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

м.Київ, 
вул.Мельникова, 83-А

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загал. користування з можливістю 
викор. с-ми типу WLL (без викор. смуги частот 890-

915МГц, 935-960МГц) тільки для телефонізації 
стаціонарних об’єктів за умови отримання ліц. на 

викор. р/ч



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 157 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3268 14333937 АА720187 29.12.2004 29.12.2004 18.08.2019 Україна не діюча

3269 14333937 АА720188 29.12.2004 29.12.2004 18.08.2019 Україна не діюча

3270 14333937 АА720189 29.12.2004 29.12.2004 03.12.2013 Україна не діюча

3271 14333937 АА720190 29.12.2004 29.12.2004 01.07.2017 Україна не діюча

3272 30184815 АА720191 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2011 м.Львів та Львівська область не діюча

3273 30999768 АА720192 29.12.2004 29.12.2004 06.06.2017 Львівська область не діюча

3274 20057835 АА720193 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2019 міжміського не діюча

3275 20667462 АА720194 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Севастополь та АР Крим не діюча

3276 20057835 АА720195 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 не діюча

3277 22136823 АА720196 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2014 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

3278 14228020 АА720197 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2014 м.Чернігів та Чернігівська область місцевого не діюча

3279 33233183 АА720198 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2014 м.Черкаси та Черкаська область місцевого не діюча

3280 20455292 АА720199 29.12.2004 20041229 29.12.2009 м.Ужгород не діюча

3281 32360925 АА720200 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Івано-Франківськ не діюча

3282 21473636 АА720201 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Вишневе Київської області не діюча

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

мобільний зв`язок"

01015, м.Київ, 
вул.Лейпцизька, 15

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

мобільний зв`язок"

01015, м.Київ, 
вул.Лейпцизька, 15

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

мобільний зв`язок"

01015, м.Київ, 
вул.Лейпцизька, 15

Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з 
рухомими об'єктами та надання послуг з їх 

використанням

ліцензія дає право 
ліцензіату розробляти, 

споруджувати, 
володіти та 

експлуатувати мережі 
стільникового зв’язку 

загального 
користування NMT-

450, Нордик стандарт, 
GSM-900, PSN, DCS-

1800 та надавати 
відповідні послуги 

зв’язку
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

мобільний зв`язок"

01015, м.Київ, 
вул.Лейпцизька, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Велтон.Телеком"

61002, м.Харків, 
вул.Каразіна, 2

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з використанням 

безпроводового доступу за технологією CDMA
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КВАНТ"

81340, Львівська обл., 
Мостиський р-н, 
м.Судова Вишня, 
пл.Ів.Франка, 13

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
Компані"

01021, м.Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

м.Вінниця та область, м.Житомир та 
область, м.Київ та Київська область, 
м.Миколаїв та область, м.Полтава та 

область, м.Херсон та область, м.Черкаси 
та область, м.Чернігів та область, 

м.Севастополь

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Акціонерне товариство 
закритого типу 
"КРЕЛКОМ"

95023, АР Крим, 
м.Сімферополь, 

пров.Яблуневий, 21-Б

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з використанням 

безпроводового доступу за технологією DECT

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком`юнікешен 
Компані"

01021, м.Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

м.Миколаїв та Миколаївська область, 
м.Полтава та Полтавська область, 
м.Херсон та Херсонська область, 
м.Черкаси та Черкаська область, 

м.Севастополь

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з використанням 

безпроводового доступу за технологією CDMA

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕРІДАН", 22136823, м. 
Бердянськ, Запорізька обл.

71100, Запорізька обл., 
м.Бердянськ, 

вул.Свободи, 117

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТАСКО", 14228020, м. 
Чернігів

14000, м.Чернігів, 
вул.Гетьмана 

Полуботка, 74-А

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "М-ТЕЛ"

20300, Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крам"

м.Ужгород, 
пл.Ш.Петефі, 2-Б

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Інтермедіа"

76014, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Є.Коновальця, 144-
А, кв.52

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА"

02225, м.Київ, пр-т 
Маяковського, 3-А, 

кв.127

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 158 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3283 31815760 АА720202 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Київ не діюча

3284 30461651 АА720203 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Хмельницький не діюча

3285 32744209 АА720204 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Житомир та Житомирська область не діюча

3286 32744209 АА720205 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2009 м.Житомир та Житомирська область не діюча

3287 24172651 АА720206 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2009 м.Рівне не діюча

3288 33073442 АА720207 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2014 м.Львів та Львівська область не діюча

3289 19415293 АА720208 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2009 м.Вишгород Київської області не діюча

3290 32715843 АА720209 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2009 не діюча

3291 20277643 АА720210 30.12.2004 20041230 28.11.2005 не діюча

3292 25103238 АА720211 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2009 не діюча

3293 23151188 АА720213 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2019 Україна не діюча

3294 30931228 АБ № 222505 16.08.2005 16.08.2005 16.08.2010 м. Київ не діюча

3295 25279351 АБ № 222506 16.08.2005 16.08.2005 16.08.2010 Україна (крім м.Києва) аудіотекс не діюча

3296 32089734 АБ № 222507 17.08.2005 17.08.2005 17.08.2010 м. Нова Каховка Херсонської обл. телемереж не діюча

3297 33559741 АБ № 222508 23.08.2005 23.08.2005 23.08.2010 Волинська область телемовлення не діюча

3298 33593075 АБ № 222509 23.08.2005 23.08.2005 23.08.2010 Україна не діюча

3299 30184815 АБ № 222510 26.08.2005 26.08.2005 26.08.2010 Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3300 13821690 АБ № 222511 30.08.2005 30.08.2005 30.08.2010 м.Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Спеціалізоване комунальне 
підприємство 

"Київтелесервіс"

01001, м.Київ, 
вул.Хрещатик, 10

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РАДІОСТАР"

29018, 
м.Хмельницький, 

вул.Тернопільська, 17

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: ефірного радіомовлення

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "ЕФІР"

10020, м.Житомир, 
вул.Л.Шевцової, 7, кв.4

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: ефірного радіомовлення

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "ЕФІР"

10020, м.Житомир, 
вул.Л.Шевцової, 7, кв.4

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: ефірного телемовлення

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Дочірнє підприємство - 
телерадіомовна компанія 

"ПРТ" Закритого 
акціонерного товариства 

"Побутрадіотехніка"

33014, м.Рівне, 
вул.Степана Бандери, 

45

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Львів"

79000, м.Львів, 
аеропорт ЦА

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів
Державний 

департамент з 
питань 

зв`язку та 
інформатизац

ії України

ТРК "Ультра лтд" у вигляді 
товариства з обмеженою 

відповідальністю

07300, Київська обл., 
м.Вишгород, 

вул.Набережна, 4-А, 
кв.136

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесупутник-Плюс"

69014, м.Запоріжжя, 
вул.Північна, 18-А

м.Запоріжжя та смт Кирилівка 
Якимівського р-ну Запорізької області

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Приватне підприємство 
фірма "Контактсервіс"

Дніпропетровська обл., 
м.Підгородне, 

вул.Комсомольська, 63

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область

будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Донбастелесупутник"

83007, м.Донецьк, 
вул.Тарханова, 4-1

м.Донецьк, м.Єнакієве та м.Іловайськ 
Донецької області

технічне обслуговування і експлуатацію мереж 
ефірного теле- та радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж, надання в користування 
каналів електрозв’язку: телемереж

Державний 
департамент з 

питань 
зв`язку та 

інформатизац
ії України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

радіосистеми"

м.Київ, 
вул.Дорогожицька, 10

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
телекомунікаційні мережі", 

30931228

03126, м.Київ, вул. 
Донця, 12-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ", 

25279351

01030, м. Київ, вул. 
Богдана 

Хмельницького, 52-Б
Надання послуг аудіотекс 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "Рубін-

плюс", 32089734

74900, Херсонська обл., 
м. Нова Каховка, 

вул.Першотравнева, 19
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі Волині", 
м.Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, 
вул.Словацького, 12, 

кв.30

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українська 
цифрова телемережа", м. 

Київ, 33593075

01013, м. Київ, вул. 
Будіндустрії, 5

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 0184815

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

м.Київ, Харківська, Донецька, 
Полтавська, Луганська, 

Дніпропетровська, Запорізька області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне комунальне 
підприємство "Екран", 

13821690

82100, Львівська обл., 
м.Дрогобич, 

вул.Грушевського, 170
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 159 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3301 20226870 АБ № 222512 30.08.2005 30.08.2005 30.08.2010 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

3302 30329087 АБ № 222513 30.08.2005 30.08.2005 30.08.2010 м. Херсон телемереж не діюча

3303 21560766 АБ № 222514 31.08.2005 31.08.2005 31.08.2010 телемовлення не діюча

3304 21179960 АБ № 222515 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 м. Харків телемереж не діюча

3305 30274667 АБ № 222516 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 телемереж не діюча

3306 23269549 АБ № 222517 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 телемереж не діюча

3307 33360093 АБ № 222518 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 м. Ясинувата Донецької обл. телемереж не діюча

3308 33320794 АБ № 222519 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 м.Красноармійськ Донецької області телемовлення не діюча

3309 32519006 АБ № 222520 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 АР Крим не діюча

3310 32519006 АБ № 222521 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 АР Крим не діюча

3311 14308351 АБ № 222522 02.09.2005 02.09.2005 02.09.2010 Луганська область не діюча

3312 33233183 АБ № 222523 06.09.2005 06.09.2005 06.09.2010 м. Умань Черкаської області телемереж не діюча

3313 2595222661 АБ № 222524 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 телемереж не діюча

3314 20226870 АБ № 222525 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 м. Павлоград Дніпропетровської області телемовлення не діюча

3315 32396988 АБ № 222526 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

3316 03573127 АБ № 222527 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 м. Київ телемереж не діюча

3317 23584618 АБ № 222528 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

3318 24143141 АБ № 222529 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 м. Харків телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Кадр-
ТБ", 20226870

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія 
"БЕРЕГ" дочірнє 

підприємство 
багатогалузевого малого 
підприємства "БЕРЕГ", 

30329087

73021, м. Херсон, вул. 
Патона, 17-А, кв.140 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, б-р 
Тараса Шевченко, 18

м.Київ, Київська, Тернопільська, 
Львівська, Закарпатська, Житомирська 

області

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство „ПРІТЕКС”, 

м.Харків, 21179960

61058, м.Харків, 
вул.Данилевського,14 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Лев", м.Львів, 30274667

79054, м. Львів, 
вул.Караджича, 13/32

м. Львів, м. Новояворівськ, м. Сокаль, м. 
Стебник Львівської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Львівська жінка", м.Львів, 

23269549

79054, м. Львів, 
вул.Виговського, 39/52

м. Нововолинськ, м. Ковель, м. 
Володимир-Волинський Волинської 

області
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ТЕЛЕСЕРВІС", 33360093

86007, Донецька обл., 
м. Ясинувата,                   

                 м-н 
Центральний, 24

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телебачення "КАПРІ", 
м.Красноармійськ, 

Донецька обл., 33320794

87515, Донецька обл., 
м. Красноармійськ, вул. 
Дніпропетровська, 6,  

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
Євпаторіятелеком", 

32519006

97408, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 

Дзержинського, 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
Євпаторіятелеком", 

32519006

97408, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 

Дзержинського, 21, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Рубіжнянський казенний 
хімічний завод „Зоря”, м. 
Рубіжне, Луганська обл., 

14308351 

93001, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. 

Заводська, 1, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія М-ТЕЛ", 
33233183

20300, Черкаська обл., 
м.Умань, 

вул.Старицького, 6 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Підлужна 

Оксана Михайлівна, 
2595222661

81750, Львівська обл., 
Жидачівський р-н, 
м.Ходорів, вул. 16 

Липня, 6/4

м. Ходорів Жидачівського 
районуЛьвівської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Кадр-
ТБ", м.Павлоград, 20226870

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Медіа-
Інформ", 32396988

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІКА-

ТВ", м.Київ, 03573127

04060, м.Київ, 
вул.Подвойського, 4 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком", м. Біла 

Церква, 23584618

09107, Київська обл., 
м.Біла Церква, вул. 

Я.Мудрого, 62а
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЕ-

РАДІО КОМПАНІЯ 
"АЛСАТ", 24143141

61093, м.Харків, 
вул.Клапцова,50 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 160 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3319 31875992 АБ № 222530 09.09.2005 09.09.2005 09.09.2010 телемереж не діюча

3320 31720260 АБ № 222531 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3321 21949777 АБ № 222535 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 Донецька область не діюча

3322 33272919 АБ № 222536 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 м.Запоріжжя телемереж не діюча

3323 01188767 АБ № 222537 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 Дніпропетровська область телемовлення не діюча

3324 01188767 АБ № 222538 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 Дніпропетровська область радіомовлення не діюча

3325 01188767 АБ № 222539 12.09.2005 12.09.2005 12.09.2010 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3326 30612697 АБ № 222540 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2010 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

3327 21850300 АБ № 222541 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2010 м. Алчевськ Луганської області телемереж не діюча

3328 22599262 АБ № 222542 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2010 м. Київ телемереж не діюча

3329 32509836 АБ № 222544 15.09.2005 15.09.2005 15.09.2010 телемереж не діюча

3330 23820881 АБ № 222545 19.09.2005 19.09.2005 19.09.2010 м. Суми, м. Білопілля Сумської області телемереж не діюча

3331 19028202 АБ № 222547 20.09.2005 20.09.2005 20.09.2010 не діюча

3332 02071010 АБ № 222548 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 Львівська область не діюча

3333 20813656 АБ № 222549 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 м. Львів телемереж не діюча

3334 21087258 АБ № 222552 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 Рівненська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3335 21087258 АБ № 222553 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 Рівненська область телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Споживче товариство 
"Хвиля", м. Івано-

Франківськ, 31875992

77300, Івано-
Франківська обл., 

м.Калуш, вул. 
Височанка, 28, корп.А 

смт. Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Датасат", 

31720260 

03057, м.Київ, 
вул.Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Науково-

технічний центр 
"ФТІКОМ", 21949777, м. 

Донецьк

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СпектрТелеСервіс", м. 
Запоріжжя, 33272919

69071, м.Запоріжжя, 
вул.Чарівна,48, кв.325 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Дніпропетровський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Дніпропетровськ, 01188767

49010, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Телевізійна, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Дніпропетровський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Дніпропетровськ, 01188767

49010, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Телевізійна, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Дніпропетровський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Дніпропетровськ, 01188767

49010, 
м.Дніпропетровськ, 
вул.Телевізійна, 3

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІРЕЛЬ", 30612697

87515, Донецька обл., 
м. Маріуполь, пр-т 

Металургів, 69, кв. 37
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "АТРК 

"ПІРАМІДА", 21850300

94207, Луганська обл., 
м. Алчевськ, 

вул.Леніна, 42 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м.Київ, 
вул.Сосюри, 5 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Мір 

ТВ", м. Орджонікідзе, 
32509836

53300, 
Дніпропетровська обл., 

м.Орджонікідзе, 
вул.Калініна, 37

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне комерційне 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"ІнтерТелеКом", м. Суми, 

23820881

40004, м. Суми, вул. 
Праці, 37 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

м. Київ, Дніпропетровська, Львівська, 
Одеська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Національний університет 
"Львівська політехніка", 

02071010, м. Львів

79013, м. Львів, вул. Ст. 
Бандери, 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія "Львів- 
КТБ", м.Львів, 20813656

79022, м.Львів, 
вул.Виговського, 29-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Рівненський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Рівне, 21087258

33023, м.Рівне, 
вул.Транспортна, 13-а

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Рівненський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Рівне, 21087258

33023, м.Рівне, 
вул.Транспортна, 13-а

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 161 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3336 21087258 АБ № 222554 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 Рівненська область радіомовлення не діюча

3337 23342275 АБ № 222555 22.09.2005 22.09.2005 22.09.2010 не діюча

3338 24845469 АБ № 222556 27.09.2005 27.09.2005 27.09.2010 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

3339 32970007 АБ № 222557 27.09.2005 27.09.2005 27.09.2010 м. Львів телемереж не діюча

3340 32969997 АБ № 222558 27.09.2005 27.09.2005 27.09.2010 телемереж не діюча

3341 25349525 АБ № 222559 27.09.2005 27.09.2005 27.09.2010 телемереж не діюча

3342 30109015 АБ № 222562 30.09.2005 30.09.2005 30.09.2015 не діюча

3343 30109015 АБ № 222563 30.09.2005 30.09.2005 30.09.2012 м. Київ не діюча

3344 31393258 АБ № 222568 30.09.2005 30.09.2005 30.09.2010 м. Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

3345 30184815 АБ № 222569 30.09.2005 30.09.2005 30.09.2012 не діюча

3346 22449427 АБ № 222570 03.10.2005 03.10.2005 03.10.2010 м. Одеса та Одеська область не діюча

3347 30888560 АБ № 222571 07.10.2005 07.10.2005 07.10.2010 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

3348 33688308 АБ № 222572 07.10.2005 07.10.2005 07.10.2010 м. Чернігів телемереж не діюча

3349 33683708 АБ № 222573 12.10.2005 12.10.2005 12.10.2010 м. Охтирка Сумської області телемереж не діюча

3350 20701466 АБ № 222574 13.10.2005 13.10.2005 13.10.2010 АР Крим не діюча

3351 19028202 АБ № 222575 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2015 Україна міжнародного  не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Рівненський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Рівне, 21087258

33023, м.Рівне, 
вул.Транспортна, 13-а

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв'язок 

України", м. Київ, 23342275

83120, м. Донецьк, вул. 
Пінтера, 1

м. Київ, м. Харків та Харківська обл., м. 
Донецьк та Донецька обл.,  м. 

Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
обл., м. Одеса та Одеська область., АР 

Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу D-AMPS

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Л и К 
- ТБ", 24845469

93100, Луганська обл., 
м.Лисичанськ,                 
       вул. О.Дундича, 16

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Львівська інформаційна 

мережа", м.Львів, 32970007

79031, м. Львів, 
вул.Стрийська, 202 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галицька інформаційна 

мережа", м.Львів, 32969997

79031, м. Львів, 
вул.Стрийська, 202

м. Львів, с. Лапаївка Пустомитівського 
району Львівської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє Підприємство 
Телерадіоорганізація 

"Тернопільські 
Телесистеми" Товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

м. Тернопіль, 25349525

46003, м.Тернопіль, 
вул.Крушельницької,1

м. Тернопіль, м. Кременець, м. 
Теребовля Тернопільської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, 
Полтавська, Рівненська, Хмельницька, 
Тернопільська, Херсонська, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька, Київська 
області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Сєвєродонецьке науково-
виробниче об'єднання 

"Імпульс", м. 
Сєвєродонецьк, 31393258

93405, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, пл. 

Перемоги, 2 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

„Велтон.Телеком”,  м. 
Харків, 30184815

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

Волинська, Житомирська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Рівненська, 
Миколаївська, Закарпатська, 

Херсонська, Черкаська, Чернігівська,  
Чернівецька області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство у вигляді 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Транс 

Волд Телеком Україна", м. 
Одеса, 22449427

65026, м.Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія КСК", 
м.Дніпропетровськ, 

30888560

49101, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Свердлова, 39, кімн. 5

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І.Т.Т.", 

м. Чернігів, 33688308

14032, м. Чернігів, вул. 
Рокосовського, 18 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженною 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Рекорд", 
м.Охтирка, Сумська обл., 

33683708

47004, Сумська обл., м. 
Охтирка, пров. Дачний, 

9               
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробнича компанія 
"Кримтел", 20701466, м 

Сімферополь

95024, м. Сімферополь, 
вул. Великої Кінної 

Армії, 21-А, кв. 51, АР 
Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, .м Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 162 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3352 33559741 АБ № 222576 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2010 Волинська область радіомовлення не діюча

3353 19390713 АБ № 222577 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2010 не діюча

3354 33077646 АБ № 222578 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2010 м. Алчевськ Луганської обл. телемереж не діюча

3355 24501793 АБ № 222579 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2010 м. Сімферополь, АР Крим телемереж не діюча

3356 30520308 АБ № 222580 14.10.2005 14.10.2005 14.10.2010 м. Київ телемереж не діюча

3357 30262599 АБ № 222581 17.10.2005 17.10.2005 17.10.2010 м. Київ телемереж не діюча

3358 33711221 АБ № 222582 17.10.2005 17.10.2005 17.10.2010 м. Львів телемереж не діюча

3359 33169967 АБ № 222583 17.10.2005 17.10.2005 17.10.2010 м. Львів телемереж не діюча

3360 31073723 АБ № 222584 17.10.2005 17.10.2005 17.10.2010 м. Львів телемереж не діюча

3361 30491120 АБ № 222585 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2010 м. Київ не діюча

3362 23151188 АБ № 222592 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2020 GSM (DCS)-1800 не діюча

3363 30184815 АБ № 222593 15.10.2005 15.10.2005 10.08.2008 м. Харків та Харківська область не діюча

3364 30184815 АБ № 222594 15.10.2005 15.10.2005 25.12.2009 м. Харків та Харківська область не діюча

3365 04687873 АБ № 222597 20.10.2005 20.10.2005 05.09.2018 м. Сєвєродонецьк Луганської області діюча

3366 24558439 АБ № 222598 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 м. Чернігів телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі Волині", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, 
вул.Словацького, 12, 

кв.30

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЗВЯЗКОВИЙ", 19390713, 

м. Івано-Франківськ

76000, м.Івано-
Франківськ,  вул.  

Гетьмана Мазепи, 89/65

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", м. Алчевськ, 
Луганська обл., 33077646 

94204, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Ленінградська, 41 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "РТБ", 
м. Сімферополь, 24501793

95011, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська , 

30/7, кв. 2
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ромсат 

Комунікейшинз 
Інтегрейтед", м.Київ, 

30520308

03127, м. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 100/2 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ-2", м. Київ, 
30262599 

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірне підприємство 
"Телесвіт", м. Львів, 

33711221

79066, м. Львів, вул. 
Морозна, 14 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Кантел" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю - 
телерадіокомпанії 

"Телебойман" ("ТБМ") Лтд, 
м. Львів, 33169967

79066, м. Львів, вул. 
Довженка, 8 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телебойман" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю - 
телерадіокомпанії 

"Телебойман" ("ТБМ") Лтд, 
м. Львів, 31073723

79066, м. Львів, вул. 
Довженка, 8 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Техноком", 30491120, м. 

Київ

02660, м. Київ, бул. 
Верховної Ради, 34

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

АР Крим, м. Севастополь, Волинська, 
Вінницька, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, Івано-
Франківська, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, 

Чернівецька області

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", 
30184815, м. Харків

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів 

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", 
30184815, м. Харків

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

Будівництво та технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв`язку та надання послуг у 

цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Науково-досліднийі 
проектниц інститут 
хімічних технологій 
"Хімтехнологія", м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл., 04687873

93406, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. 

Віпесова, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоагенція 

"ТЕРРА", м.Чернігів, 
24558439

14001, м. Чернігів, вул. 
Стаханівців, 10, кв. 89 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 163 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3367 20171181 АБ № 222599 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 радіомовлення не діюча

3368 20171181 АБ № 222600 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 телемовлення не діюча

3369 32785994 АБ № 222601 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 м. Армянськ АР Крим не діюча

3370 01190113 АБ № 222602 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 Миколаївська область телемовлення не діюча

3371 01190113 АБ № 222603 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 Миколаївська область радіомовлення не діюча

3372 01190113 АБ № 222604 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 Миколаївська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3373 01190008 АБ № 222605 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 Вінницька область телемовлення не діюча

3374 01190008 АБ № 222606 20.10.2005 20.10.2005 20.10.2010 Вінницька область радіомовлення не діюча

3375 32834999 АБ № 222607 21.10.2005 21.10.2005 21.10.2010 м. Євпаторія,                       АР Крим телемереж не діюча

3376 01184551 АБ № 222608 22.10.2005 22.10.2005 22.10.2010 Запорізька область телемовлення не діюча

3377 01184551 АБ № 222609 22.10.2005 22.10.2005 22.10.2010 Запорізька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3378 01184551 АБ № 222610 22.10.2005 22.10.2005 22.10.2010 Запорізька область радіомовлення не діюча

3379 32289392 АБ № 222611 24.10.2005 24.10.2005 24.10.2010 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж не діюча

3380 31365498 АБ № 222612 24.10.2005 24.10.2005 24.10.2010 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж не діюча

3381 23065309 АБ № 222613 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 м. Вінниця та Вінницька область не діюча

3382 00373497 АБ № 222614 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Черкаська область не діюча

3383 01183712 АБ № 222615 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Донецька область телемовлення не діюча

3384 01183712 АБ № 222616 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Донецька область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Телерадіо

компанія "Ровеньківські 
канали телевіщання, м. 

Ровеньки, 20171181

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул Карла 

Маркса, 103, 

м.Ровеньки та прилеглі райони 
Луганської області

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Телерадіо

компанія "Ровеньківські 
канали телевіщання, м. 

Ровеньки, 20171181

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул Карла 

Маркса, 103, 

м.Ровеньки та прилеглі райони 
Луганської області

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Кримський 
ТИТАН", 32785994, м. 

Армянськ, АР Крим

96012, Ар Крим, м. 
Армянськ, Північна 

промзона

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Миколаївський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Миколаїв, 01190113

54029, м. Миколаїв, пр-
т Леніна, 24-Б

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Миколаївський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Миколаїв, 01190113

54029, м. Миколаїв, пр-
т Леніна, 24-Б

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Миколаївський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Миколаїв, 01190113

54029, м. Миколаїв, пр-
т Леніна, 24-Б

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Вінницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Вінниця, 01190008

21018, м. Вінниця, вул. 
Родіона Скалецького, 

72

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Вінницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", м. 

Вінниця, 01190008

21018, м. Вінниця, вул. 
Родіона Скалецького, 

72

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЕЛАС", м. Євпаторія, АР 

Крим, 32834999

97420, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул.  

Крупської, 56, оф. 83, 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Запорізкий обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Запоржжя, 01184551

69057, м. Запоріжжя, 
вул. Олександра 
Матросова, 24-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Запорізкий обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Запоржжя, 01184551

69057, м. Запоріжжя, 
вул. Олександра 
Матросова, 24-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Запорізкий обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Запоржжя, 01184551

69057, м. Запоріжжя, 
вул. Олександра 
Матросова, 24-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Екран", м. Нікополь, 

32289392

53222, 
Дніпропетровська обл., 

м.Нікополь, 
вул.Станіславського, 48

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

ТелеРадіоКомпанія "ЛЕН", 
м. Нікополь, 31365498

53210, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Шевченка, 198, 
кв.102

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Мережа", 
23065309, м. Хмільник 

Вінницької області

22000, Вінницька обл., 
м. Хмельник, вул. 1 
Травня, 11, кв. 58, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Пальмірський 

цукровий завод", 
с.Вознесенське, 00373497

19742, Черкаська обл., 
Золотоніський р-н, 

с.Вознесенське 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Донецьк, 01183712

83016, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 61

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Донецьк, 01183712

83016, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 61

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 164 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3385 01183712 АБ № 222617 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Донецька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3386 01189809 АБ № 222618 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Чернівецька область телемовлення не діюча

3387 01189809 АБ № 222619 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Чернівецька область радіомовлення не діюча

3388 01189809 АБ № 222620 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Чернівецька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3389 01184769 АБ № 222621 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Івано-Франківська область телемовлення не діюча

3390 01184769 АБ № 222622 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Івано-Франківська область радіомовлення не діюча

3391 01184769 АБ № 222623 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Івано-Франківська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3392 14119526 АБ № 222624 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Херсонська область телемовлення не діюча

3393 14119526 АБ № 222625 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Херсонська область радіомовлення не діюча

3394 14119526 АБ № 222626 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2010 Херсонська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3395 14251651 АБ № 222627 27.10.2005 27.10.2005 27.10.2010 Чернігівська область телемовлення не діюча

3396 14251651 АБ № 222628 27.10.2005 27.10.2005 27.10.2010 Чернігівська область радіомовлення не діюча

3397 14251651 АБ № 222629 27.10.2005 27.10.2005 27.10.2010 Чернігівська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3398 2812208840 АБ № 222630 27.10.2005 27.10.2005 27.10.2010 м. Дебальцеве Донецької області телемереж не діюча

3399 01125755 АБ № 222631 27.10.2005 27.10.2005 16.01.2007 м. Маріуполь Донецької області не діюча

3400 1962312133 АБ № 222632 28.10.2005 28.10.2005 28.10.2010 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Донецьк, 01183712

83016, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 61

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернівецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернівці, 01189809

58003, м. Чернівці, вул. 
Руська, 160

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернівецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернівці, 01189809

58003, м. Чернівці, вул. 
Руська, 160

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернівецький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернівці, 01189809

58003, м. Чернівці, вул. 
Руська, 160

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Івано-Франківський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Івано-Франківськ, 
01184769

76000, м.Івано-
Франківськ,  вул.  

Вячеслава Чорновола, 
19

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Івано-Франківський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Івано-Франківськ, 
01184769

76000, м.Івано-
Франківськ,  вул.  

Вячеслава Чорновола, 
19

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Івано-Франківський 

обласний радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Івано-Франківськ, 
01184769

76000, м.Івано-
Франківськ,  вул.  

Вячеслава Чорновола, 
19

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Херсонський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Херсон, 14119526

73024, м. Херсон, вул. 
Перекопська, 5

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Херсонський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Херсон, 14119526

73024, м. Херсон, вул. 
Перекопська, 5

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Херсонський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Херсон, 14119526

73024, м. Херсон, вул. 
Перекопська, 5

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернігівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернігів, 14251651

14000, м. Чернігів, вул. 
Комсомольська, 53-Б

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернігівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернігів, 14251651

14000, м. Чернігів, вул. 
Комсомольська, 53-Б

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Чернігівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Чернігів, 14251651

14000, м. Чернігів, вул. 
Комсомольська, 53-Б

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Гребеннюкова 

Вікторія Вікторівна, м. 
Дебальцеве,2812208840

84700, Донецька обл., 
м. Дебальцеве, вул. 

Леніна, 65/4 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Маріупольський 

Морський торговельний 
порт", м. Маріуполь, 

01125755

87510, м. Маріуполь, 
пр-т, Адмірала Луніна, 

99, Донецька обл.

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

будівництво і технічне 
обслуговування мереж 
місцевого телефонного 
зв'язку і надання послуг 

у цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коган 

В'ячеслав Леонідович, м. 
Феодосія, 1962312133

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 

Первушина, 30, кв. 55

м. Феодосія, смт. Приморський, м. 
Судак АР Крим Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 165 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3401 13607005 АБ № 222633 28.10.2005 28.10.2005 28.10.2010 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3402 30250426 АБ № 222634 28.10.2005 28.10.2005 28.10.2010 м. Краматорськ Донецької області телемереж не діюча

3403 14023722 АБ № 222635 29.10.2005 29.10.2005 29.10.2010 Сумська область телемовлення не діюча

3404 14023722 АБ № 222636 29.10.2005 29.10.2005 29.10.2010 Сумська область радіомовлення не діюча

3405 30354705 АБ № 222637 31.10.2005 31.10.2005 29.12.2009 АР Крим не діюча

3406 33254994 АБ № 222638 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

3407 14149556 АБ № 222639 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Хмельницька область телемовлення не діюча

3408 14149556 АБ № 222640 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Хмельницька область радіомовлення не діюча

3409 14149556 АБ № 222641 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Хмельницька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3410 30276470 АБ № 222642 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 м. Артемівськ Донецької області телемереж не діюча

3411 01190059 АБ № 222643 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Черкаська область телемовлення не діюча

3412 25105616 АБ № 222644 31.10.2005 31.10.2005 21.06.2017 м. Слов'янськ Донецької області не діюча

3413 30573983 АБ № 222645 31.10.2005 31.10.2005 06.06.2017 м. Конотоп Сумської області не діюча

3414 24766528 АБ № 222646 31.10.2005 31.10.2005 29.12.2018 м. Одеса та Одеська область діюча

3415 01190059 АБ № 222647 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Черкаська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3416 01190059 АБ № 222648 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 Черкаська область радіомовлення не діюча

3417 21560766 АБ № 222651 31.10.2005 31.10.2005 02.04.2016 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство"Кабельна 

інформаційна телевізійна 
система", 13607005

69037,  м. Запоріжжя, 
вул. Сорок років Рад 

України, 45
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіоорганізація"ТРК"
Краматорськ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. 

Краматорськ, Донецька 
обл., 30250426

84331, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 

Двірцева, 57
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Сумський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Суми, 14023722

40022, м. Суми, вул. 
Скрябіна, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Сумський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Суми, 14023722

40022, м. Суми, вул. 
Скрябіна, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Комсервіс", м. 

Сімферополь, 30354705

95011, м. Сімферополь, 
вул. Жуковського, 20

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Промспецліт", м.Алушта, 

33254994

98500, АР Крим, м. 
Алушта, вул. 

Красноармійська, 2, 
корп. Ж

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Хмельницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 
Хмельницький, 14149556

29019, м. 
Хмельницький, пр-т 

Миру, 43

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Хмельницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 
Хмельницький, 14149556

29019, м. 
Хмельницький, пр-т 

Миру, 43

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Хмельницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 
Хмельницький, 14149556

29019, м. 
Хмельницький, пр-т 

Миру, 43

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Досуг", м. Артемівськ, 

30276470

84500, Донецька обл.,  
м. Артемівськ, вул. 

Шевченка, 199, кв. 1
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Черкаський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Черкаси, 01190059

18009, м. Черкаси, вул. 
Пальохи, 2

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Слов'янськолія", м. 
Слов'янськ, 25105616

84112, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, вул. 

Свободи, 85

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 
мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

"Мотордеталь-Конотоп", м. 
Конотоп, 30573983 

41600, Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. 
Вирівська, 64

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 
мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ", м. Одеса, 
24766528

65000, м. Одеса, вул. 
Розкидайлівська, 18

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Черкаський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Черкаси, 01190059

18009, м. Черкаси, вул. 
Пальохи, 2

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Черкаський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Черкаси, 01190059

18009, м. Черкаси, вул. 
Пальохи, 2

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, б-р 
Тараса Шевченко, 18

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 166 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3418 21560766 АБ № 222652 31.10.2005 31.10.2005 03.05.2016 Україна аудіотекс не діюча

3419 2427307053 АБ № 222653 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

3420 13358789 АБ № 222654 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 Волинськая область телемовлення не діюча

3421 13358789 АБ № 222655 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 Волинськая область радіомовлення не діюча

3422 20999916 АБ № 222656 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 м. Одеса телемереж не діюча

3423 30084320 АБ № 222657 02.11.2005 02.11.2005 08.10.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

3424 25348661 АБ № 222658 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 м. Тернопіль телемереж не діюча

3425 21558442 АБ № 222659 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 м.Київ телемовлення не діюча

3426 21558442 АБ № 222660 02.11.2005 02.11.2005 02.11.2010 м.Київ радіомовлення не діюча

3427 01190126 АБ № 222661 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 АР Крим телемовлення не діюча

3428 01190126 АБ № 222662 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 АР Крим радіомовлення не діюча

3429 01190126 АБ № 222663 31.10.2005 31.10.2005 31.10.2010 АР Крим Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3430 00227560 АБ № 222664 03.11.2005 03.11.2005 03.11.2010 м. Київ не діюча

3431 00152307 АБ № 222665 03.11.2005 03.11.2005 03.11.2010 не діюча

3432 24783432 АБ № 222666 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж не діюча

3433 14144866 АБ № 222667 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Дунаївці Хмельницької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, б-р 
Тараса Шевченко, 18 Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ханевич Юрій 

Михайлович, 
м.Лисичанськ, 2427307053

93118, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, квартал 

Ленінського 
комсомолу, 30, кв. 2

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Волинський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Ковель, 13358789

45007, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 
Варшавська, 5, 

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Волинський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", м. 
Ковель, Волинська обл., 

13358789

45007, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 
Варшавська, 5, 

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ефір", 
м. Одеса, 20999916

65039, м. Одеса, вул. 
Артелерійська, 1 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД", 
30084320, смт 

Хлібодарське, Одеська 
обл., 

66667, Одеська обл., 
Біляєвський р-н, , смт 

Хлібодарське, 
господарство 

Одеського НВО "Еліта"

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

місцевого телефонного 
зв'язку в мережах 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія 

"Сателіт", м. Тернопіль, 
25348661

46008, м. Тернопіль,  
вул. Стадникової, 17/13 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Київський 

радіотелевізійний 
передавальний центр", м. 

Київ, 21558442

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Київський 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Київ, 21558442

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Компанія 

Росток", м. Київ, 00227560

03067, м. Київ, вул. І. 
Лепсе, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

транснаціональна 
фінансово - промислова 

нафтова компанія 
“Укртатнафта”, м. 

Кременчук Полтавської, 
00152307

39609, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

м. Кременчук та Кременчуцький район 
Полтавської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телевізійні 

кабельні мережі 
"ВСЕСВІТ", м. 
Первомайськ, 

Миколаївська обл., 
24783432

55213, Миколаївська 
обл., м. Первомайск, 

вул. Грушевського, 41, 
кв. 58, 

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ФНБ", 
м. Дунаївці, 14144866

32400, Хмельницька 
обл., м. Дунаївці, вул. 

Леніна, 5 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 167 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3434 30451580 АБ № 222668 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Армянськ АР Крим телемереж не діюча

3435 24366846 АБ № 222669 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Київ телемереж не діюча

3436 24366846 АБ № 222670 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3437 24366846 АБ № 222671 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Київ не діюча

3438 33326754 АБ № 222672 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 м. Шостка Сумської області телемереж не діюча

3439 20786416 АБ № 222673 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Україна пошта не діюча

3440 21462118 АБ № 222674 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Україна аудіотекс не діюча

3441 01190020 АБ № 222675 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Луганська область телемовлення не діюча

3442 01187779 АБ № 222678 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Полтавська область телемовлення не діюча

3443 01187779 АБ № 222679 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Полтавська область радіомовлення не діюча

3444 01188477 АБ № 222681 07.11.2005 07.11.2005 07.11.2010 Одеська область телемовлення не діюча

3445 01188477 АБ № 222682 07.11.2005 07.11.2005 07.11.2010 Одеська область радіомовлення не діюча

3446 01188477 АБ № 222683 07.11.2005 07.11.2005 07.11.2010 Одеська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3447 30539387 АБ № 222684 07.11.2005 07.11.2005 07.11.2010 м. Львів телемереж не діюча

3448 23866423 АБ № 222685 07.11.2005 07.11.2005 25.12.2018 Одеська область не діюча

3449 21890713 АБ № 222686 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

3450 30485284 АБ № 222687 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Лебедин Сумської області телемереж не діюча

3451 24798764 АБ № 222688 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Дружковка Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит-
А", м. Армянськ, АР Крим, 

30451580

96012, АР Крим, м. 
Армянськ, мкр. 

Васильєва, 1, кв. 92
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційні розподільні 
системи та мережі "ІРСМ", 

24366846

01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 7-В Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційні розподільні 
системи та мережі "ІРСМ", 

24366846

01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 7-В

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційні розподільні 
системи та мережі "ІРСМ", 

м. Київ, 24366846

01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 7-В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційні мережі-
Шостка", м. Шостка, 

33326754

41100, Сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Комуністична, 3
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Санга" 

Лтд, м. Червоноград, 
Львівська обл., 20786416

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Водна, 5, 

Пересилання бандеролей та посилок масою до 30 
кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "С_В_Р" 

ЛТД, м. Київ, 21462118

03150, м. Київ, вул. 
Предславинська, 51, кв. 

62
Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Луганський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Луганськ, 01190020

91016, м. Луганськ, вул. 
Демьохіна, 25

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Полтавський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Полтава, 01187779

36011, м. Полтава, пр-т 
Першотравневий, 26-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Полтавський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Полтава, 01187779

36011, м. Полтава, пр-т 
Першотравневий, 26-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Одеський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

м.Одеса, 01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Одеський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

м.Одеса, 01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Одеський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

м.Одеса, 01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Дністер", м. Львів, 

30539387

79000, м. Львів, вул. 
Шашкевича, 1 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ТЕНЕТ" м. 

Одеса, 23866423

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 2-А

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
обєктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнічна 
лабораторія", м. Павлоград, 

Дніпропетрвоська обл., 
21890713

51413, 
Дніпропетровська обл. 

м. Павлоград, вул. 
Балашовська, 4, кв. 21

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Лебедин", м. Лебедин, 
30485284

42200, Сумська обл.,м. 
Лебедин, вул. Леніна, 

30
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Агротехсервіс", м. 
Дружковка, 24798764

84200, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. 

Фурманова, 145
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 168 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3452 05477764 АБ № 222689 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

3453 21060561 АБ № 222690 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Гадяч Полавської області телемереж не діюча

3454 01187779 АБ № 222691 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Полтавська, Харківська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3455 23202019 АБ № 222692 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 телемереж не діюча

3456 33140178 АБ № 222693 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 Україна пошта не діюча

3457 01190126 АБ № 222694 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Севастополь телемовлення не діюча

3458 01190126 АБ № 222695 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Севастополь радіомовлення не діюча

3459 01190126 АБ № 222697 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Севастополь Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3460 01190020 АБ № 222698 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3461 01190020 АБ № 222699 04.11.2005 04.11.2005 04.11.2010 Луганська область радіомовлення не діюча

3462 32380281 АБ № 222700 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Київ телемереж не діюча

3463 32939522 08.11.2005 08.11.2005 08.11.2010 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

3464 01188827 АБ № 222702 10.11.2005 10.11.2005 10.11.2010 Харківська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

3465 01188827 АБ № 222703 10.11.2005 10.11.2005 10.11.2010 Харківська область телемовлення не діюча

3466 01188827 АБ № 222704 10.11.2005 10.11.2005 10.11.2010 Харківська область радіомовлення не діюча

3467 01181726 АБ № 222705 10.11.2005 10.11.2005 10.11.2010 Закарпатська область телемовлення не діюча

3468 01181726 АБ № 222706 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 Закарпатська область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Конотопське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"РАДІОСЕРВІС", 

м.Конотоп, 05477764

41600, Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. Генерала 

Тхора, 61А
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Візит", м. Гадяч, 21060561

37300, Полтавська обл., 
м. Гадяч, вул. Леніна, 

11 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Полтавський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Полтава, 01187779

36011, м. Полтава, пр-т 
Першотравневий, 26-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Візит", м. Феодосія, АР 

Крим, 23202019

98112, АР Крим, м. 
Феодосія, б-р 

Старшинова, 12, 

м. Судак, смт. Совєтське, с. Петрівка 
Красногвардійського району АР Крим Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Оператор міжнародних 
поштових відправлень", 

33140178

65039, м. Одеса, вул. 
Середньофонтанська, 

26

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим", м. Сімферополь, 

01190126

95015, м. Сімферополь, 
вул. Батуріна, 13

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Луганський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Луганськ, 01190020

91016, м. Луганськ, вул. 
Демьохіна, 25

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Луганський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Луганськ, 01190020

91016, м. Луганськ, вул. 
Демьохіна, 25

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Русь 
Інтернешнл", м. Київ, 

32380281

01023, м. Київ, вул. 
Госпитальна, 4 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мега 

Плюс, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 32939522

87543, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Лютнева, 46, кв. 36         
      

АБ № 222701    Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Деревянка, 1-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Деревянка, 1-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Деревянка, 1-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Закарпатський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Ужгород, 01181726

88018, м. Ужгород, вул. 
Перемоги, 74

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Закарпатський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Ужгород, 01181726

88018, м. Ужгород, вул. 
Перемоги, 74

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 169 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3469 01181726 АБ № 222707 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 Закарпатська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3470 30310652 АБ № 222708 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 телемереж не діюча

3471 21922399 АБ № 222709 11.11.2005 11.11.2005 11.10.2010 телемереж не діюча

3472 32757087 АБ № 222711 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 м. Донецьк телемереж не діюча

3473 24729846 АБ № 222714 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 м. Київ телемереж не діюча

3474 22859846 АБ № 222715 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2020 Україна GSM-900 не діюча

3475 30109015 АБ № 222716 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 не діюча

3476 20941584 АБ № 222722 14.11.2005 14.11.2005 26.11.2012 м. Одеса та Одеська область не діюча

3477 22958117 АБ № 222727 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 м. Київ телемереж не діюча

3478 20650935 АБ № 222728 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 Кіровоградська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3479 20650935 АБ № 222729 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 Кіровоградська область радіомовлення не діюча

3480 20650935 АБ № 222730 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 Кіровоградська область телемовлення не діюча

3481 33452681 АБ № 222731 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 телемереж не діюча

3482 22414044 АБ № 222732 17.11.2005 17.11.2005 17.11.2010 Львівська область не діюча

3483 22859846 АБ № 222733 17.11.2005 17.11.2005 08.06.2008 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Закарпатський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Ужгород, 01181726

88018, м. Ужгород, вул. 
Перемоги, 74

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, м. Стрий, 

30310652

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Коссака, 

9

м. Стрий, м. Дрогобич Львівської 
області, м. Рівне Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Відродження", смт. 
Ювілейне, 21922399

52005, 
Дніпропетровська обл., 

смт. Ювілейне, вул. 
Радгоспна, 40

смт. Ювілейний , с. Партизанське 
Дніпропетровського району та м. 
Синельникове Дніпропетровської 

області
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Міське кабельне 

телебачення", м. Донецьк, 
32757087

83012, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 216, кв. 81 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Персональні 

міські комунікації", м. Київ, 
24729846

01053, м. Київ, вул. 
Микільсько-Ботанічна, 

6, кв. 18
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

м. Київ, м. Севастополь, Київська, 
Вінницька, Волинська, Житомирська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, 
Чернівецька області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

міжміський 
телефонний зв'язок

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТСБ-

Сервіс", м. Одеса, 20941584

65072, м. Одеса, вул. 
Терешковой, 33, кв. 60

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Український центр 
персонального звязку", м. 

Київ, 22958117

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 15-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Кіровоград, 20650935

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Кіровоград, 20650935

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Кіровоград, 20650935

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІНФОРМА-ТЕЛ", 

м.Кривий Ріг, 33452681

50000, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Жовтнева, 18/11

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженною 
відповідальністю "ТЕЛСТ", 

м. Стрий, Львівська обл., 
22414044

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. О. 
Басинської, 4-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
стільникового радіотелефонного зв'язку загального 

користування стандарту DCS-1800 з правом їх 
володіння та надання відповідних послуг зв'язку

Будівництво і технічне 
обслуговування мереж 

стільникового радіотелефонного 
зв'язку загального користування 
стандарту DCS-1800 з правом їх 

володіння та надання відповідних 
послуг зв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 170 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3484 21150086 АБ № 222735 18.11.2005 18.11.2005 18.11.2010 м.Тернопіль телемереж не діюча

3485 2322405579 АБ № 222736 21.11.2005 21.11.2005 21.11.2010 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

3486 19028202 АБ № 222737 18.11.2005 18.11.2005 18.11.2015 не діюча

3487 05433502 АБ № 222738 22.11.2005 22.11.2005 22.11.2010 Тернопільська область телемовлення не діюча

3488 05433502 АБ № 222739 22.11.2005 22.11.2005 22.11.2010 Тернопільська область радіомовлення не діюча

3489 05433502 АБ № 222740 22.11.2005 22.11.2005 22.11.2010 Тернопільська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3490 01140080 АБ № 222741 22.11.2005 22.11.2005 22.11.2010 Миколаївська область радіомовлення не діюча

3491 24887634 АБ № 222747 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 м. Обухів, м. Українка Київської області телемереж не діюча

3492 01188744 АБ № 222748 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Львівська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3493 01188744 АБ № 222749 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Львівська область телемовлення не діюча

3494 01188744 АБ № 222750 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Львівська область радіомовлення не діюча

3495 20571874 АБ № 222751 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Київська область радіомовлення не діюча

3496 25012300 АБ № 222752 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 м.Дніпропетровськ телемереж не діюча

3497 22501369 АБ № 222753 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Одеська область не діюча

3498 13559720 АБ № 222754 25.11.2005 25.11.2005 25.11.2010 Житомирська область не діюча

3499 22752775 АБ № 222757 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2010 Херсонська область не діюча

3500 22891175 АБ № 222758 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2010 Україна не діюча

3501 25406523 АБ № 222759 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2010 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Колумбус", м. Тернопіль, 

21150086

46016, м. Тернопіль, 
вул. Київська, 3, кв. 209 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Топіха 

Олександр Михайлович, м. 
Бровари, 2322405579 

07400,  Київська обл., 
м. Бровари, вул. Кірова, 

88, кв. 101
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

Київська, Донецька, Харківська, 
Запорізька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Тернопільський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Тернопіль, 05433502

46012, м. Тернопіль, 
вул. Приміська, 11

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Тернопільський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Тернопіль, 05433502

46012, м. Тернопіль, 
вул. Приміська, 11

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Тернопільський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Тернопіль, 05433502

46012, м. Тернопіль, 
вул. Приміська, 11

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Миколаївський радіоцентр, 

м. Миколаїв, 01140080

57272, Миколаївська 
обл, Жовтневий р-н, с-

ще Луч

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"БАРД", м. Обухів, 

Київська обл., 24887634

08702, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Миру, 14-

А,              
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Львівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Львів, 01188744

79005, м. Львів, вул. 
Князя Романа, 6

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Львівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Львів, 01188744

79005, м. Львів, вул. 
Князя Романа, 6

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Львівський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Львів, 01188744

79005, м. Львів, вул. 
Князя Романа, 6

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Радіопередавальний центр, 
м. Бровари, Київська обл., 

20571874

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Кутузова, 

6

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Горизонт", м. 
Дніпропетровськ, 25012300

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Донецьке шосе, 7, кв. 

426 

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОКСЕРВІС
", 22501369, м. Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Тіраспольська, 19, кв. 

18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

 з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАД" 

ЛТД, 13559720, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Шевченка, 1-А, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробниче підприємство 
"СВЕТОН", м. Херсон, 

22752775

73000, м. Херсон, смт. 
Антонівка, вул. 
Кримська, 57

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Укрком", 

м. Київ, 22891175

03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юніверсал Телеком", 
м.Київ, 25406523

01133, м. Київ, б-р Л. 
Українки, 26

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 171 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3502 30184815 АБ № 222760 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2010 Україна не діюча

3503 31290920 АБ № 222761 30.11.2005 30.11.2005 30.11.2010 Україна не діюча

3504 01190008 АБ № 222774 28.11.2005 28.11.2005 28.11.2010 Вінницька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3505 21560766 АБ № 222775 02.12.2005 02.12.2005 02.12.2015 не діюча

3506 24538589 АБ № 222776 02.12.2005 02.12.2005 02.12.2010 м. Київ та Київська область не діюча

3507 00100227 АБ № 222777 02.12.2005 02.12.2005 02.12.2010 не діюча

3508 16283744 АБ № 222778 02.12.2005 02.12.2005 02.12.2010 аудіотекс не діюча

3509 21562972 АБ № 222779 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2010 Київська область телемовлення не діюча

3510 21562972 АБ № 222780 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2010 Київська область радіомовлення не діюча

3511 21562972 АБ № 222781 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2010 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3512 13358789 АБ № 222782 06.12.2005 06.12.2005 06.12.2010 Волинськая область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3513 31066353 АБ № 222783 07.12.2005 07.12.2005 17.12.2010 м. Суми та Сумська обл. не діюча

3514 32282355 АБ № 222784 07.12.2005 07.12.2005 07.12.2010 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

3515 30299131 АБ № 222785 07.12.2005 07.12.2005 07.12.2010 телемереж не діюча

3516 13449523 АБ № 222786 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 не діюча

3517 33713276 АБ № 222787 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 АР Крим не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", 
м.Харків, 30184815

61002, м.Харків, вул. 
Каразіна, 2

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Загальні 
мережі", м.Львів, 31290920

79049, м. Львів, просп. 
Червоної Калини, 117, 

кв. 39   

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Вінницький обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 
м.Вінниця, 01190008

21018, м. Вінниця, вул. 
Родіона Скалецького, 

72

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Шевченка, 18

АР Крим, Закарпатська, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Кіровоградська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Фарлеп 

2000", 24538589, м. Одеса

65001, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Національна енергетична 
компанія "Укренерго", м. 

Київ, 00100227

01032, м. Київ, вул. 
Комінтерну, 25

м. Київ, Київська, Вінницька, Львівська 
області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

міжміський 
телефонний зв'язок

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Київські інформаційні 

кабельні системи-КІКС", м. 
Київ, 16283744

01133, м. Київ, бул.  Л. 
Українки, 6

Івано-Франківська, Чернігівська, 
Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 

Житомирська, Херсонська, 
Тернопільська, Вінницька області, м. 

Севастополь

Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомавлення, разіозв`язку 
та телебачення, м. Київ, 

21562972

03179, м. Київ, пр-т 
Перемоги, 15 км

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомавлення, разіозв`язку 
та телебачення, м. Київ, 

21562972

03179, м. Київ, пр-т 
Перемоги, 15 км

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомавлення, разіозв`язку 
та телебачення, м. Київ, 

21562972

03179, м. Київ, пр-т 
Перемоги, 15 км

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Волинський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

м.Ковель, 13358789

45007, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 
Варшавська, 5, 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телекомунікаційні 
системи", м. Суми, 

31066353

40030, м. Суми,               
      пров. Пляжний, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт - ЛТД", 

Олександрія, 32282355

28000,  Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 

просп. Леніна, 136
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НІКО_ТВ", Кривий Ріг, 
30299131

50004, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Урицького, 26-А 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Гамаюн", 

13449523, м. Кривий Ріг, 
13449523

50050, 
Дніпропетровська обл. , 
м. Кривий Ріг, вул. 22 

парт з'їзду, 8

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

Телеком", м. Сімферополь, 
33713276

95034, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 77/4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 172 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3518 23364394 АБ № 222788 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3519 23364394 АБ № 222789 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 м. Дніпропетровськ радіомовлення не діюча

3520 25019457 АБ № 222790 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 телемереж не діюча

3521 32292929 АБ № 222791 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 м. Лисичанськ Луганської області не діюча

3522 31168810 АБ № 222792 08.12.2005 08.12.2005 08.12.2010 м. Київ не діюча

3523 13969553 33017, м. Рівне, 17 АБ № 222793 09.12.2005 09.12.2005 09.12.2010 Рівненська область не діюча

3524 30006079 АБ № 222795 12.12.2005 12.12.2005 12.12.2010 телемереж не діюча

3525 30253385 АБ № 222796 12.12.2005 12.12.2005 12.12.2010 м. Біла Церква Київської області не діюча

3526 21560766 АБ № 222803 14.12.2005 14.12.2005 14.12.2020 Україна UMTS не діюча

3527 21828237 АБ № 222804 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2010 м. Свердловськ Луганської області телемереж не діюча

3528 19228415 АБ № 222808 12.12.2005 12.12.2005 24.09.2018 Херсонська область діюча

3529 05515499 АБ № 222809 12.12.2005 12.12.2005 03.04.2017 Донецька область не діюча

3530 32721129 АБ № 222810 14.12.2005 14.12.2005 14.12.2010 Житомирська область не діюча

3531 31489479 АБ № 222811 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2010 м. Черкаси телемереж не діюча

3532 13939799 АБ № 222812 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2010 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

3533 33594943 АБ № 222813 19.12.2005 19.12.2005 19.12.2010 м. Київ не діюча

3534 32973432 АБ № 222814 19.12.2005 19.12.2005 19.12.2010 м. Сімферополь не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ТРК 

"Скіфія", м. 
Новомосковськ, 23364394

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 2-П 

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ТРК 

"Скіфія", м. 
Новомосковськ, 23364394

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 2-П 

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Скай Лінк", м.Кривий Ріг, 

25019457

50044, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Військове містечко, 33, 

"Будинок побутових 
послуг" 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Лисичанська 

нафтова інвестиційна 
компанія", м. Лисичанськ, 

32292929

93113, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, 371, оф. 1-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕПОРТ", м. Київ, 

31168810

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство-підприємство 

"Рівнепромзв'язок", 
13969553, м. Рівне

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сана 

плюс", м.Одеса, 30006079

65080, м. Одеса, вул. 
Єфімова, 38

м. Одеса, м. Білгород-Дністровський 
Одеської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "РОСАВА", 

30253385, м. Біла Церква, 
Київська обл.

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 
Леваневського, 91

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, б-р 
Тараса Шевченка, 18

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віждповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

"Інформтранссервіс", 
м.Свердловськ, 21828237

94812, Луганська обл., 
м. Свердловськ, квар. 
60 років СРСР, 15, к. 1

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-технічна фірма 
"РВІК", м. Херсон, 

19228415

73000, м. Херсон, вул. 
Горького, 22, кв. 8

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 

"Вузол виробничо-
технічного зв'язку", 

м.Селідове, Донецька обл., 
05515499

85400, Донецька обл., 
м. Селідово, вул. К. 

Маркса, 41-А

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Берд-Телеком", 

м.Бердичів, 32721129

13306, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

К. Лібкхнехта, 79

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Роутек", 

м. Черкаси, 31489479

18002, м. Черкаси, вул. 
Смілянська, 15, кв. 1 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віждповідальністю 

"Чумгак", м. Кременчук, 
13939799

39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 
50років Жовтня, 3, кв. 

112

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Наш 

телеком", м. Київ, 33594943

02068, м. Київ, вул. 
Княжий Затон, 16-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Зв'язокфон - сервіс", м. 
Сімферополь, 32973432

95000, м. Сімферополь, 
вул. Данилова, 43

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 173 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3535 25579900 АБ № 222815 20.12.2005 20.12.2005 20.12.2010 Донецька область не діюча

3536 13610929 АБ № 222816 20.12.2005 20.12.2005 20.12.2010 телемереж не діюча

3537 13711292 АБ № 222817 20.12.2005 20.12.2005 20.12.2010 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

3538 33770182 АБ № 222818 19.12.2005 19.12.2005 19.12.2010 у сільській місцевості не діюча

3539 23151188 АБ № 222819 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2020 Київська область GSM (DCS)-1800 не діюча

3540 30062862 АБ № 222829 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 м. Харків телемереж не діюча

3541 25516348 АБ № 222830 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 телемереж не діюча

3542 32843956 АБ № 222832 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 м. Лозова Харківської області телемереж не діюча

3543 32130640 АБ № 222833 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 телемереж не діюча

3544 2520110394 АБ № 222834 23.12.2005 23.12.2005 23.12.2010 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

3545 2710717814 АБ № 222836 23.12.2005 23.12.2005 23.12.2010 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3546 19255853 АБ № 222837 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 м. Боярка Київської області телемереж не діюча

3547 24227429 АБ № 222838 23.12.2005 23.12.2005 23.12.2010 телемереж не діюча

3548 33270581 АБ № 222839 22.12.2005 22.12.2005 12.12.2006 м. Луганськ не діюча

3549 32097462 АБ № 222841 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 телемереж не діюча

3550 20266987 АБ № 222842 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 телемереж не діюча

3551 24737633 АБ № 222843 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 аудіотекс не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариствотз обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія "Дейта 
- Експрес", м. Донецьк, 

25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв.3

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лілія", м. 

Зеленодольськ, 13610929

53869, 
Дніпропетровська обл., 
м. Зеленодольськ,  вул 

К. Маркса, 14

м. Зеленодольськ Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Броварський завод 
"Побутрадіотехніка", 
м.Бровари, 13711292

07400, Київська обл., м. 
Бровари,                           
  вул. Незалежності, 3 

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІЛЛКОМ", с. Знаменівка, 
33770182

49083 м. 
Дніпропетровськ, пр. 
Газети " Правда" буд. 

63, кв. 3

с. Знаменівка Новомосковського р-ну 
Дніпропетровської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

„Телерадіокомпанія 
„Холодногірська”, 
м.Харків, 30062862

м. Харків, пров. 
Титаренськівський, 1, 

120
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віждповідальністю "КТБ-

плюс", м. 
Дніпродзержинськ, 

25516348

51937, 
Дніпропетровська 

обл.,м.Дніпродзержинс
ьк, вул. Маршала 

Жукова, 7Б

м. Дніпродзержинськ , 
м.Верхньодніпровськ Дніпропетровської 

області
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Вектор 
плюс", м. Лозова, 32843956

64600, Харківська обл., 
м. Лозова, вул. 
Комінтерну, 2

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віждповідальністю "КТБ-

центр", м. 
Дніпропетровськ, 32130640

51914, 
Дніпропетровська 

обл.,м.Дніпродзержинс
ьк, вул. Петровського, 

203

м. Дніпродзержинськ  
Дніпропетровської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Корнєйчук 

Юрій Юрійович, м. 
Бровари, 2520110394

07400, Київська обл., м. 
Бровари, пер. Тихий, 

10, кв. 1 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Чернишов 

Валерій Геннадійович, м. 
Запоріжжя, 2710717814

69071, м. Запоріжжя, 
вул. Чарівна, 48, кв. 261 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Галина", 

м.Київ, 19255853

03148, м. Київ, вул. 
Гната Юри, 12 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСТА-

Л", м.Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

24227429

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 38, кв. 71

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Северодонецьке 
об'єднання Азот", 

м.Северодонецьк, 33270581

м. Северодонецьк 
Луганської області

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесвіт", Кривий Ріг, 
32097462

50076, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг,  вул. 
Корнійчука, 7-37, 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Людмила", м. Кривий Ріг, 

20266987

50056, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг, мкр. 
Сонячний, 22-А, 

Дніпропетровська обл.

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне підприємство у 
формі закритого 

акціонерного товариства 
"МЕДІА ІНВЕСТ", м. Київ, 

24737633

04050, м. Київ, пров. 
Киянівський, 3-7

Луганська, Запорізька, Полтавська, 
Вінницька, Житомирська, 

Миколаївська, Сумська, Херсонська, 
Хмельницька, Волинська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 
Чернігівська, Чернівецька області, м. 

Севастополь, АР Крим

Надання послуг аудіотекс



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 174 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3552 13572353 АБ № 222844 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 Житомирська область телемовлення не діюча

3553 13572353 АБ № 222845 22.12.2005 22.12.2005 22.12.2010 Житомирська область радіомовлення не діюча

3554 25536761 АБ № 222846 23.12.2005 23.12.2005 23.12.2010 телемереж не діюча

3555 31932222 АБ № 222847 23.12.2005 23.12.2005 23.12.2010 телемереж не діюча

3556 20326264 АБ № 222848 26.12.2005 26.12.2005 26.12.2010 м. Світлодарськ Кіровоградської області телемереж не діюча

3557 33019165 АБ № 222849 26.12.2005 26.12.2005 26.12.2010 м. Павлоград Дніпропетровської області не діюча

3558 23342275 АБ № 222850 15.12.2005 15.12.2005 30.10.2017 Київська, Луганська, Запорізька області не діюча

3559 23342275 АБ № 222851 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2018 не діюча

3560 23342275 АБ № 222852 15.12.2005 15.12.2005 17.06.2013 не діюча

3561 23342275 АБ № 222853 15.12.2005 15.12.2005 22.09.2010 не діюча

3562 30171549 АБ № 222854 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 телемереж не діюча

3563 24314967 АБ № 222855 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

3564 2190017238 АБ № 222856 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

3565 2342517305 АБ № 222857 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

3566 2318811458 АБ № 222858 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

3567 2748910694 АБ № 222859 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Житомирський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Житомир, 13572353

10006, м. Житомир, вул. 
Островського, 29-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Житомирський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Житомир, 13572353

10006, м. Житомир, вул. 
Островського, 29-А

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галос", м. Кривий Ріг, 

25536761

50055, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мухіной, 15, кв. 1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельне телебачення", м. 

Кривий Ріг, 31932222

50087, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Отто Брозовського, 40, 

к. 1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Елегант", м. Світлодарськ, 
20326264

84792, Кіровоградська 
обл., м. Світлодарськ, 

пр-т Перемоги, 87
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Павлоградський завод 
технологічного 

обладнання", м. Павлоград, 
33019165

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Промислова,1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв'язок 

України", м. Київ, 23342275

03110, м.Київ, 
вул.Солом'янська, 11, 

літера А

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів (з 
використанням 

фіксованогоабонентськ
ого радіодоступу 

стандарту DAMPS 
(технологія WLL))

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв'язок 

України", м. Київ, 23342275

03110, м.Київ, 
вул.Солом'янська, 11, 

літера А

м. Севастополь, Полтавська, 
Миколаївська області

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів (з 
використанням 

фіксованогоабонентськ
ого радіодоступу 

стандарту DAMPS 
(технологія WLL))

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв'язок 

України", м. Київ, 23342275

03110, м.Київ, 
вул.Солом'янська, 11, 

літера А

м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, 
Донецька, Одеська області, АР Крим

Надання послуг міжнародного та міжміського 
телефонного зв'язку

міжнародного та 
міжміського 

комутованого в 
мережах зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Цифровий 
стільниковий зв'язок 

України", м. Київ, 23342275

03110, м.Київ, 
вул.Солом'янська, 11, 

літера А

АР крим, м. Київ, Харківська, Донецька, 
Дніпропетровська, Одеська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DАMРS

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Елан", 
м. Одеса, 30171549

65026, м.Одеса, 
Приморський бульвар, 

5

м. Одеса, с. Крижанівка Одеської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інмарт", 

м. Горлівка, 24314967

84610, Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Ржевська, 5
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кривоус 

Микола Олександрович, м. 
Горлівка, 2190017238

84610 Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Ржевська, 5
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Клименко 

Алла Геннадіївна, м. 
Горлівка, 2342517305

84601, Донецька обл., 
м. Горлівка, 

вул.Ульянова, 35
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кривоус 

Сергій Олександрович, м. 
Горлівка, 2318811458

84610, Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Севанська, 21/1
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сомкін Павло 
Миколайович, м.Горлівка, 

2748910694

84626, Донецька обл., 
м.Горлівка, 

вул.Рудакова, 68/ 45
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 175 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3568 21555794 АБ № 222860 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 Київська область не діюча

3569 33206804 АБ № 222861 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 Чугуївський район Харківської області не діюча

3570 2010700216 АБ № 222862 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 телемереж не діюча

3571 33839013 АБ № 222863 29.12.2005 29.12.2005 15.12.2018 Донецька область не діюча

3572 22174887 АБ № 222864 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 не діюча

3573 31731686 АБ № 222865 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 Україна не діюча

3574 31731686 АБ № 222866 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 Україна не діюча

3575 32073504 АБ № 222867 29.12.2005 29.12.2005 29.12.2010 Україна не діюча

3576 22380144 АБ № 222992 11.11.2005 11.11.2005 11.11.2010 телемереж не діюча

3577 20280935  АБ № 222916 31.01.2006 31.01.2006 31.12.2012 не діюча

3578 24613003 АБ № 222871 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Кривий Ріг Дніпропетровська області телемереж не діюча

3579 32647648 АБ № 222872 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Надвірна Івано-Франківська області телемереж не діюча

3580 13804674 АБ № 222873 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Перемишляни Львівської області телемереж не діюча

3581 1808406510 АБ № 222874 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Южне Одеської області телемереж не діюча

3582 32189940 АБ № 222875 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Одеса, м. Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

3583 24586482 АБ № 222876 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 м. Київ телемереж не діюча

3584 00206539 АБ № 222877 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 Одеська область не діюча

3585 31290920 АБ № 222878 13.01.2006 13.01.2006 13.01.2011 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

01034, м.Київ, 
вул.Олеся Гончара, 38А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"Виробничо-технологічне 

підприємство "ВОДА", 
33206804, м. Харків

61052, м. Харків, вул 
Червоножовтнева, буд. 

90

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Чернов 
Валерій Іванович, м. 

Кривий Ріг, 2010700216

50027, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Костенка, буд. 11, кв. 4

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Дзержинськвугілля", м. 
Дзержинськ, 33839013 

85200, Донецька обл., 
м. Дзержинськ, вул. 50 

років Жовтня, 19

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фірма "НАЗІС", 22174887, 
м. Коломия, Івано-
Франківська обл.

78200, Івано-
Франківська обл., м. 

Коломия, 
вул.Яворницького, 22, 

67

м. Коломия та Коломийський р-н Івано-
Франківської область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євротранстелеком", м. 
Київ, 31731686

01030, м. Київ, 
вул.Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Євротранстелеком", м. 
Київ, 31731686

01030, м. Київ, 
вул.Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ", м. Київ, 
32073504

03107, м. Київ, 
пров.Делегатський, 4

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+", 
м. Львів, 22380144

79070, м. Львів, пр-т 
Червоної Калини, 39, 

кв. 103

м. Самбір Львівської області, м. 
Володимир-Волинський Волинської 

області
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

490044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Вінницька, Волинська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Полтавська, Харківська, 
Херсонська, Чернігвська області, м. 

Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пілот", 

м.Кривий Ріг, 24613003

50046, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Всебратське-2, 50, кв. 

83  

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Еліпс", м. Надвірна,  

32647648

78400, Івано-
Франківська обл., 

Надвірнянський р-н, м. 
Надвірна, вул. 

Грушевського, 4

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галакт", м. Львів, 

13804674 

79021, м. Львів, вул. 
Кульпарківська, 164а, 

кв. 60
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сопачов 

Володимир Ілліч, м. Южне, 
1808406510

Одеська обл., м. Южне, 
вул. Леніна, 17-93 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАТРИЦЯ", м. Одеса, 
32189940

65121, м. Одеса, пр-т 
Маршала Жукова, 4/Д Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Марс", 

м. Київ, 24586482

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Одеський 
припортовий завод", 
00206539, м. Южне, 

Одеська обл.

65481, Одеська обл., м. 
Южне, вул. Заводська, 

3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Загальні 
мережі", м.Львів, 31290920

79049, м. Львів, просп. 
Червоної Калини, 117, 

кв. 39   

м.Київ, Івано-Франківська, Львівська, 
Одеська, Харківська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 176 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3586 25072130 АБ № 222879 16.01.2006 16.01.2006 16.01.2011 Хмельницька область не діюча

3587 00152230 АБ № 222880 17.01.2006 17.01.2006 17.01.2011 Івано-Франківська область не діюча

3588 21068195 АБ № 222883 18.01.2006 18.01.2006 17.01.2011 м. Полтава телемереж не діюча

3589 2409702852 АБ № 222885 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 м. Чернігів телемереж не діюча

3590 20057835 АБ № 222886 18.01.2006 31.12.2012 не діюча

3591 20854218 АБ № 222887 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 телемереж не діюча

3592 00130926 АБ № 222888 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 м. Запоріжжя не діюча

3593 24766528 АБ № 222889 20.01.2006 20.01.2006 20.01.2011 Україна не діюча

3594 31868629 АБ № 222890 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 не діюча

3595 25299589 АБ № 222891 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

3596 22731326 АБ № 222892 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 м. Херсон телемереж не діюча

3597 30358804 АБ № 222893 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 телемовлення не діюча

3598 13624794 АБ № 222894 18.01.2006 18.01.2006 18.01.2011 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3599 19143618 АБ № 222895 20.01.2006 20.01.2006 20.01.2011 телемереж не діюча

3600 2331912012 АБ № 222896 20.01.2006 20.01.2006 20.01.2011 Львівська область не діюча

3601 2448317242 АБ № 222897 21.01.2006 21.01.2006 21.01.2011 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

3602 32282528 АБ № 222898 24.01.2006 24.01.2006 24.01.2011 м. Рава-Руська Львівської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-
Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Пасічна, 21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите Акціонерне 
Товариство "Нафтохімік  

Прикарпаття", м. Надвірна, 
00152230

78400, Івано-
Франківська обл., м. 

Надвірна, 
Надвірнянський р-н, 

вул. Майданська, 5          
            

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Карт", м. Полтава, 

21068195

м. Полтава,                      
       вул.  Жовтнева, 33 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Колтун 

Володимир Якович, м. 
Чернігів,  2409702852

14034, м. Чернігів, вул 
Рокосовського, 38, кв. 

54
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, м. Київ, 

20057835

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Тернопільська, Чернівеецька 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Вільне 
слово України", м. Львів, 

20854218

79039, м. Львів, вул. 
Комарова, 1

м. Жовква, м. Пустомити Львівської 
області; м. Дубно Рівненської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите Акціонерне 
Товариство 

"Запоріжжяобленерго", 
00130926, м. Запоріжжя

69035, м. Запоріжжя, 
вул. Сталеварів, 14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ", м. Одеса, 
24766528

65020, м. Одеса, вул. 
Розкидайлівська, 18

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЗ 

Телеком", м. Київ, 
31868629

04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 23

м. Київ                                                 та 
Київська обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія - 
Бориспіль", м. Бориспіль, 

25299589

08300,  Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. 

Київський шлях, 33  
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "Вітал", 

м. Херсон, 22731326

73000, м. Херсон, вул. 
Карла Маркса, 97 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ММДС - 
Україна", м. Київ, 30358804

01001, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 

5/1,  літера А

м. Київ, Київська, Харківська, Донецька, 
Дніпропетровська області

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробнича комерційна 
фірма 

"Запорожелектронснаб", м. 
Запоріжжя, 13624794 

69057, м. Запоріжжя, 
вул. 40 років Радянської 

України, буд. 90
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СВ", Кривий Ріг, 19143618

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 40, кв. 272

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Білоус Олег 
Іванович, 2331912012, с. 

Добрівляни, Стрийський р-
н, Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
Стрійський р-н, с. 
Добрівляни, вул. 

Довженка, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хомич 
Наталія Петрівна, м. 

Горлівка, 2448317242

84624, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Безсонова,                       
буд. 15, кв. 41,    

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Рава+", м. Рава-Руська, 

32282528 

80316, Львівська обл., 
м. Рава-Руська, вул. Л. 

Мартовича, 8/3    
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 177 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3603 25599570 АБ № 222899 24.01.2006 24.01.2006 24.01.2011 м. Донецьк телемереж не діюча

3604 32226065 АБ № 222901 24.01.2006 24.01.2006 24.01.2011 м. Антрацит Луганської області не діюча

3605 32771630 АБ № 222902 25.01.2006 25.01.2006 25.01.2011 м. Київ телемереж не діюча

3606 31093734 АБ № 222903 27.01.2006 27.01.2006 27.01.2011 м. Київ,Київська, Одеська області не діюча

3607 31093734 АБ № 222904 27.01.2006 27.01.2006 27.01.2011 Україна не діюча

3608 13986617 АБ № 222905 27.01.2006 27.01.2006 27.01.2011 м. Рівне телемереж не діюча

3609 13574814 АБ № 222912 27.01.2006 27.01.2006 27.01.2011 телемереж не діюча

3610 20280935 АБ № 222914 31.01.2006 31.01.2006 28.09.2008 м. Дніпропетровськ не діюча

3611 20280935 АБ № 222915 31.01.2006 31.01.2006 31.12.2015 не діюча

3612 31282658 АБ № 222917 28.01.2006 28.01.2006 20.09.2017 м. Київ не діюча

3613 30265060 АБ № 222918 28.01.2006 28.01.2006 23.03.2009 м. Київ не діюча

3614 31129079 АБ № 222919 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Донецьк не діюча

3615 16402798 АБ № 222921 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Київ телемереж не діюча

3616 20187667 АБ № 222922 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 Луганська область телемовлення не діюча

3617 20187667 АБ № 222923 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Красний Луч Луганської області телемереж не діюча

3618 30112808 АБ № 222924 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Київ не діюча

3619 25485091 АБ № 222926 02.02.2006 02.02.2006 02.02.2011 м. Запоріжжя телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Горизонт", м. Донецьк, 

25599570

83122, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 238, к. 106 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"АНТРАЦИТ", 32226065, 
м. Антрацит, Луганська 

обл.

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Ростовська, 38 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

02152, м. Київ, пр-т 
Тичини, 5, кв. 175 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Технологічні 

системи" м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Технологічні 

системи" м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія - 
закрите акціонерне 

товариство "Промінь", м. 
Рівне, 13986617

м. Рівне, вул. 
Грушевського, 40, кв. 

123
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія 
"Мальта" у формі малого 

приватного науково-
виробничого підприємства,  

м. Новоград-Волинський, 
13574814

11700, Житомирська 
обл., м. Новоград-

Волинський, вул. Рози 
Люксембург, 3/6         

м. Новоград-Волинський Житомирської 
області, м. Житомир Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

490044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів 

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 
Київська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астра 

Телеком", м. Київ, 
31282658

01116, м. Київ, 
вул.Ванди 

Василевської, 27/29

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) 

місцевогоз правом 
створення власної 
мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОВК 

Телеком", м. Київ, 
30265060

01014, м. Київ, 
вул.Бастіонна, 5/13, 

кв.23

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) 

місцевого в 
телефонних мережах 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телефонна компанія 
"Експрес" м. Донецьк, 

31129079

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале виробничо-
комерційне приватне 

підприємство "ОПЕЧЕНЬ", 
м. Київ, 16402798

04212, м. Київ, вул. 
Тимошенко, 5, кв. 20 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіомовна компанія 
"Луч", м. Красний Луч, 

20187667

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, буд. АТС

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіомовна компанія 
"Луч", м. Красний Луч, 

20187667

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, буд. АТС, 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите Акціонерне 
Товариство "Національне 
бюро інформації, м. Київ, 

30112808

04074, м. Київ, вул. 
Резервна, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КТБ-

Бородинський", м. 
Запоріжжя, 25485091

м. Запоріжжя, вул. 
Кремлівська 55, 14 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 178 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3620 31999402 АБ № 222927 02.02.2006 02.02.2006 02.02.2011 м. Хотин Чернівецької області телемереж не діюча

3621 32662933 АБ № 222928 02.02.2006 02.02.2006 02.02.2011 м. Київ телемереж не діюча

3622 30416855 АБ № 222929 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

3623 33404947 АБ № 222930 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 м. Київ не діюча

3624 23151188 АБ № 222931 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 Україна не діюча

3625 32708443 АБ № 222932 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 м. Київ та Київська область не діюча

3626 30603588 АБ № 222933 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 м. Київ та Київська область не діюча

3627 21653930 АБ № 222934 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 Чернівецька область не діюча

3628 24991426 АБ № 222935 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2011 телемереж не діюча

3629 30109015 АБ № 222936 06.02.2006 06.02.2006 31.12.2012 АР Крим не діюча

3630 2082136999 АБ № 222937 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Димитров Донецької області телемереж не діюча

3631 31068556 АБ № 222938 31.01.2006 31.01.2006 31.01.2011 м. Одеса, м. Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

3632 30624330 АБ № 222939 07.02.2006 07.02.2006 07.02.2011 у сільській місцевості не діюча

3633 32471174 АБ № 222940 07.02.2006 07.02.2006 07.02.2011 телемереж не діюча

3634 25380239 АБ № 222941 08.02.2006 08.02.2006 20.08.2008 телемереж не діюча

3635 25025708 АБ № 222942 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2011 м. Красноперекопськ АР Крим телемереж не діюча

3636 25216907 АБ № 222943 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2011 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3637 32509925 АБ № 222944 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2011 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Хотин", м. Хотин, 

31999402

60000, Чернівецька 
обл., м. Хотин, вул. 

Олімпійська, 68               
      

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТІСА", 

м. Київ, 32662933

02125, м. Київ, просп. 
Алішера Навої, 76 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійні 

мережі", м. Олександрія, 
30416855

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 

57-а

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСФІЛД ТЕЛЕКОМ", 
м. Київ, 33404947

04070, м. Київ, пл. 
Контрактова, 8А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМТЕЛ", м. Київ, 
32708443

 01103,м. Київ, б-р. 
Дружби народів, 8 кв.9

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів  

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дабл-Ю 

Нет", м. Київ, 30603588

01030,м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького,26, 

корп.1, літ.Б, кімн.20

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Кошута, буд. 8, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рікона", 

м. Кривий Ріг, 24991426

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Лермонтова, 1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Котовський 
Олексанлр Віталійович, 
м.Димитров, 2082136999

85327, Донецька обл., 
м. Димитров, м-н 

Молодіжний, 39, кв. 31
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"Сателіт", м. Одеса, 
31068556

65010, м. Одеса, вул. 
Докова, буд. 16, кв. 6 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИМСЬКА 
ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ", 30624330, м. 
Сімферополь

95043, АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. 

Дзержинського, 13/5, 
кв. 32 

Сільська місцевість Сімферопольського 
району АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", м. Донецьк, 
32471174

83060, м. Донецьк, вул. 
Церетелі, 12/70

м. Краснодон, м. Молодогвардійськ, 
Луганської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Краєвид", м. Миколаїв, 

25380239                                 
                                   

54020, м. Миколаїв, 
вул. Защука, 27/1

м. Миколаїв та Миколаївська область      
       

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє  підприємство 
"Бкс-Сиваш", м. 

Красноперекопськ, 
25025708

 АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. 

Гекало, 4
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українсько-Угорська 
компанія ІНН-КОМ", м. 

Запоріжжя, 25216907

м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 77 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТРК Раледа-Д", м. 

Дніпропетровськ, 32509925 

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Тунельна, 45У
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 179 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3638 23700533 АБ № 222945 09.02.2006 09.02.2006 09.02.2011 м. Київ телемереж не діюча

3639 30853721 АБ № 222946 10.02.2006 10.02.2006 10.02.2011 м. Житомир телемереж не діюча

3640 2405105914 АБ № 222947 10.02.2006 10.02.2006 10.02.2011 м. Рені Одеської області телемереж не діюча

3641 33298371 АБ № 222948 10.02.2006 10.02.2006 26.10.2010 Хмельницька область не діюча

3642 32958420 АБ № 222949 14.02.2006 14.02.2006 14.02.2011 м. Київ телемереж не діюча

3643 31720260 АБ № 222950 14.02.2006 14.02.2006 19.07.2010 м. Харків та Харківська область не діюча

3644 31720260 АБ № 222951 14.02.2006 14.02.2006 11.09.2010 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3645 31720260 АБ № 222952 14.02.2006 14.02.2006 14.02.2011 Україна не діюча

3646 31720260 АБ № 222953 14.02.2006 14.02.2006 14.02.2011 Україна не діюча

3647 31720260 АБ № 222954 14.02.2006 14.02.2006 14.02.2011 Україна не діюча

3648 33418732 АБ № 222955 16.02.2006 16.02.2006 16.02.2011 м. Ладижин Вінницької області телемереж не діюча

3649 31825192 АБ № 222956 16.02.2006 16.02.2006 16.02.2011 телемереж не діюча

3650 22462528 АБ № 222957 16.02.2006 16.02.2006 16.02.2011 Одеська область не діюча

3651 30507664 АБ № 222958 20.02.2006 20.02.2006 20.02.2011 м. Токмак Запоріжської області телемереж не діюча

3652 2467720465 АБ № 222959 21.01.2006 21.01.2006 21.01.2011 м. Юнокомунарівськ Донецької області телемереж не діюча

3653 32922739 АБ № 222960 22.01.2006 22.01.2006 22.01.2011 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укртелебуд" м. 

Київ, 23700533

01103, м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 18-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирський міський 
інформаційний центр - 

Телемережа", м. Житомир, 
30853721                                 

                                 

10003, м. Житомир, вул. 
Ольжича, 9 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хаджиміті 

Григорій Костянтинович, 
м. Рені, 2405105914

68800, Одеська обл., м. 
Рені, 2-й провулок 
Зелений, 5             

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне акціонерне 
товариство "Будівельна 

компанія "Укрбуд", 
33298371, м. Київ 

02002, м. Київ, вул. 
Марини Раскової, 23

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого телефонного 
зв'язку в мережах 
зв'язку подвійного 

призначення з правом 
побудови власної 

мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 

телемережі", м. Київ, 
32958420

02140, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 42, кв. 34 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

призначення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КТЛ", м. 

Ладижин, 33418732

Вінницька обл., м. 
Ладижин, вул. П. 
Кравчика, 17а, 

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерком", м. 
Вільногорськ, 31825192

51700,  
Дніпропетровська обл., 
м. Вільногорськ, вул. 

Леніна, 65/83

м. Вільногорськ Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Цифрові системи 

зв`язку", товариство з 
обмеженою 

відповідальністю, 
22462528, м. Одеса

65088, м. Одеса, вул. 
Люстдорфська, 55-в

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Токпобут-Сервіс", м. 
Токмак, 30507664

Запоріжська обл., м. 
Токмак, вул. Леніна, 35-

В
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Башилова 

Олена Георгіївна, Донецька 
обл., м. Юнокомунарівськ, 
м. Єнакієво, 2467720465

86495, донецька обл., м. 
Юнокомунарівськ, 
міста Єнакієво, вул. 
Ювілейна, 19, кв. 16

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телелюкс", смт. Усть-
Чорна, Тячівський р-н, 

Закарпатська обл., 
32922739

90520, Закарпатська 
обл., Тячівський р-н, 
смт Усть-Чорна, вул. 

Кузнецька, 7

смт. Усть-Чорна, с. Лопухово, с. Руська-
мокра Тячівського району Закарпатської 

області
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 180 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3654 33736178 АБ № 222977 03.03.2006 03.03.2006 03.03.2011 Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3655 13572353 АБ № 222978 20.02.2006 20.02.2006 20.02.2011 Житомирська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3656 31720260 АБ № 222979 04.05.2006 04.05.2006 07.10.2018 м. Київ та Київська область не діюча

3657 20455292 АВ № 120056 16.05.2006 16.05.2006 29.12.2009 м. Ужгород телемереж не діюча

3658 30613748 АВ № 120057 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Кременчук Полтавської області не діюча

3659 30109015 АВ № 120058 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 АР Крим не діюча

3660 22048622 АВ № 120059 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Житомир не діюча

3661 30258100 АВ № 120061 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Одеса телемереж не діюча

3662 21886640 АВ № 120062 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 телемереж не діюча

3663 30613292 АВ № 120063 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Саки АР Крим телемереж не діюча

3664 30500763 АВ № 120064 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Донецьк телемереж не діюча

3665 19106043 Ав № 120066 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Берегово Закарпатської області телемереж не діюча

3666 33601281 АВ № 120067 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Киів телемереж не діюча

3667 20946311 АВ № 120068 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Одеса телемереж не діюча

3668 30615174 АВ № 120069 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Борислав Львівської області телемереж не діюча

3669 25679464 АВ № 120070 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

3670 22602691 АВ № 120071 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Тернопіль телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Меморекс Телекс 

Коммунікатіонс УА", м. 
Київ, 33736178

03187, м. Київ, вул. 
Акад. Заболотного, 20-

А

м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська,            

Рівненська, Херсонська, Чернігівська 
області, АР Крим

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Житомирський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Житомир, 13572353

10006, м. Житомир, вул. 
Островського, 29-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крам", 

м. Ужгород, 20455292

88000, м. Ужгород, вул. 
Минайська, 16-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл. 

39600, Полтавська обл., 
Автозаводський р-н, м. 

Кременчук, вул. 
Свіштовська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ЕК" 

"Житомиробленерго", 
22048622, м. Житомир

10014, м. Житомир, вул. 
Пушкінська, 32/8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "АРС", м. 
Одеса, 30258100

65104, м. Одеса, вул. 
Академіка Корольова, 

70, кв. 114
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Візаві", м. Кривий Ріг, 

21886640

50084, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, м-н 
Ювілейний, 4, прим. 97

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит-
С", м. Саки, АР Крим, 

30613292

96500, АР Крим, м. 
Саки, вул. Строітельна, 

21, 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "Міське 

будівництво", м. Донецьк, 
30500763

83122, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, буд. 240, 

кв. 118-119
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Техноторговий Центр " 
Телевідеотехніка-

телесервіс" м. Берегово, 
Закарпатська обл., 

19106043

90200, Закарпатська 
обл., м. Берегово, вул. 

Мужайська, 119 
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Київські інтерактивні 
телекомунікації" (ПП 

"КІТ"), м. Київ, 33601281

03162, м. Київ, просп. 
50-річчя Жовтня, 14-А, 

офіс 2
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Незалежна телекомпанія 
"Норма-ТВ", м. Одеса, 

20946311

65123, м. Одеса, вул. 
Ген. Бочарова, 71 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія БТБ", 
м. Борислав, Львівська обл., 
30615174                                 

                                   

82300, Львівська обл., 
м. Борислав, вул. Д. 

Галицького, 32
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія 
"Мелітопольське кабельне 

телебачення", м. 
Мелітополь, 25679464

72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Свердлова, 37              
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

м. Тернопіль, 22602691

46003, м.Тернопіль, 
бул. Шевченка, 11 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 181 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3671 31274118 АВ № 120072 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Бережани Тернопільської області телемереж не діюча

3672 24691724 АВ № 120073 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Севастополь не діюча

3673 30543613 АВ № 120074 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Запорізька область не діюча

3674 21042304 АВ № 120075 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Полтавьска область не діюча

3675 20723953 АВ № 120076 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Щолкіне АР Крим телемереж не діюча

3676 30255639 АВ № 120077 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Свалява Закарпатської області телемереж не діюча

3677 30469069 АВ № 120078 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Київ телемереж не діюча

3678 30811110 АВ № 120079 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Полтавська область не діюча

3679 33589378 АВ № 120080 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Тернопільська область не діюча

3680 16391391 АВ № 120081 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Київ не діюча

3681 31570412 АВ № 120082 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3682 13810752 АВ № 120083 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Золочів Львівської області Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3683 32776335 АВ № 120084 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

3684 00374962 АВ № 120085 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 у сільській місцевості не діюча

3685 25072130 АВ № 120086 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Івано-Франківська область не діюча

3686 34028909 АВ № 120087 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 Львівська область не діюча

3687 30080326 АВ № 120088 16.05.2006 16.05.2006 08.10.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Макс-

TV", м. Бережани, 
Тернопільська обл., 

31274118

47501,  Тернопільська 
обл., м. Бережани, вул. 

Шевченка, 55
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє  підприємство 
"Севморрос", відкритого 
акціонерного товариства 

"Севастопольський 
морський завод" м. 

Севастополь, 24691724

99001, м. Севастополь, 
вул. Героїв 

Севастополя, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медіа 

Лінк Україна, м. 
Запоріжжя, 30543613

69063, м. Запоріжжя, 
вул. Дзержинського, 31

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Солвер", 
21041304, м. Полтава

36037, м. Полтава, вул. 
Вавілова, 3, к. 51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

 з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіомовне 
інформаційне Акціонерне 
товариство закритого типу 

"ТРІО" м. Щолкіне, 
Ленінський р-н, АР Крим, 

20723953

98213,  АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 
Щолкіне, 52, кв. 35

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТРК" "КІВ-плюс", м. 

Свалява, Закарпатська обл., 
30255639

89300, Закарпатська 
обл., м. Свалява, вул. 

Достоєвського, 20
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 
АСАВА-сервіс", м. Київ, 

30469069

04108, м. Київ, просп. 
Правди, 19/3 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Агропромислове 

об'єднання "Цукровик 
Полтавщини"", 30811110, 

м. Полтава

38034, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул Новаторів, 
24, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОСТ-Т", 

м. Тернопіль, 33589378

46018, м. Тернопіль, 
вул. М. Кривоноса, 3, 

76

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

 з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТЕП-

СК" м. Київ, 16391391

03087, м. Київ, вул. 
Уманська, 23/9

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне " 
Укртранснафта", м. Київ, 

31570412

04050, м. Київ, вул. 
Артема, 60

Закарпатська, Львівська, Рівненська, 
Житомирська, Тернопільська, 

Вінницька, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Дніпропетровська, 
Луганська, Миколаївська,  Херсонська 

області, м. Київ 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Центр космічного зв'язку", 
м. Золочів, Львівська обл., 

13810752

80700, Львівська обл., 
Золочівський р-н, м. 

Золочів, вул. Пушкіна, 
9

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мобіком", м. Київ, 
32776335

м. Київ, вул. Шевцова, 
1, к. 105

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Червонослобідський 
спиртовий завод", с. 
Червона Слобода, 

Макарівський р-н, Київська 
обл., 00374962

08042, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. 

Червона Слобода, вул. 
Заводська, 3

с. Червона Слобода, с. Копіівка, с. Юрів, 
Макарівського району Київської області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", м. 

Івано-Франківськ, 25072130

76008, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Пасічна, 21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Лініятел", м. Львів, 
34028909

79012, м. Львів, вул. 
Лижв'ярська, 19/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ", 
30080326, смт Авангард, 

Одеська обл., 

67806, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 

смт Авангард, 
гуртожиток №3

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

місцевий телефонний 
звязок в мережах 
зв'язку загального 

користування



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 182 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3688 30168190 АВ № 120089 16.05.2006 16.05.2006 08.10.2008 м. Одеса та Одеська область не діюча

3689 30028706 АВ № 120090 16.05.2006 16.05.2006 25.05.2010 м. Одеса та Одеська область не діюча

3690 24538589 АВ № 120091 16.05.2006 16.05.2006 02.12.2010 не діюча

3691 24538589 АВ № 120092 16.05.2006 16.05.2006 10.10.2007 не діюча

3692 23151188 АВ № 120093 16.05.2006 16.05.2006 28.04.2010 Україна не діюча

3693 23151188 АВ № 120094 16.05.2006 16.05.2006 30.12.2019 Україна не діюча

3694 24564256 АВ № 120095 16.05.2006 16.05.2006 19.08.2008 м. Комсомольск Полтавської області кабельне телемовлення не діюча

3695 01059900 АВ № 120096 16.05.2006 16.05.2006 06.02.2019 м. Судак АР Крим не діюча

3696 01059900 АВ № 120097 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 не діюча

3697 25038469 АВ № 120098 16.05.2006 16.05.2006 03.10.2007 Одеська область не діюча

3698 25126127 АВ № 120099 16.05.2006 16.05.2006 04.01.2018 АР Крим не діюча

3699 25521964 АВ № 120100 16.05.2006 16.05.2006 15.05.2008  Дніпропетровська область Надання послуг фіксованого  телефонного зв'язку не діюча

3700 133500003 АВ № 120101 18.05.2006 18.05.2006 18.05.2011 Волинська область не діюча

3701 30935662 АВ № 120102 19.05.2006 19.05.2006 19.05.2011 м. Чернівці телемереж не діюча

3702 30935662 АВ № 120103 19.05.2006 19.05.2006 19.05.2011 Чернівецька область телемовлення не діюча

3703 25625020 АВ № 120104 19.05.2006 19.05.2006 10.02.2009 м. Феодосія АР Крим радіомовлення не діюча

3704 04791116 АВ № 120138 23.05.2006 23.05.2006 23.05.2011 Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВНІЧ", 
30168190, смт 

Чорноморське, Одеська 
обл., 

67570, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

смт. Чорноморське, 
БОС-40

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

місцевий телефонний 
звязок в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтелком-Буд", м. Одеса, 
30028706

65045, м. Одеса, вул. 
Новосільська, 99, кв. 6

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевий телефонний 
зв'язок в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп 
2000", м. Одеса, 24538589

65026, м. Одеса,              
          вул. Жуковського, 

19

м. Київ                                           та 
Київська обл.

Надання послуг місцевого фіксованого телефонного 
зв'язку  з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фарлеп 
2000", м. Одеса, 24538589

65026, м. Одеса,              
          вул. Жуковського, 

19

м. Одеса                                         та 
Одеська обл.

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з 
рухомими об'єктами та надання послуг з їх 

використанням

мережі стільникового 
зв'язку загального 

користування 
стандарту  GSM-900

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

міжміський 
телефонний зв'язок

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ГОК", 
м. Комсомольск, 

Полтавська обл., 24564256

39800, Полтавська обл., 
                м. 

Комсомольск,                  
         вул.  Леніна, 54

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", 
01059900, м. Львів

79000, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) 

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", 
01059900, м. Львів

79000, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Львівська, Тернопільська, Рівненська, 
Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 
комунікаційні системи", м. 

Одеса, 25038469

65113, м. Одеса, просп. 
Академіка Глушка, 1, 

кв. 16

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ЛТД 

"Кримазовз'язокінвест", м. 
Щолкіне, АР Крим, 

25126127

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 

Щолкіне,  а/с 37

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
"СІТЕЛ", смт Ілларіонове, 

Синельниківський р-н, 
Дніпропетровська обл., 

25521964 

52520, 
Дніпропетровська обл., 
Синельниківський р-н, 
смт Ілларіонове, вул. 

Центральна, 1

місцевого в 
телефонних мережах 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство "ВІЗОР", 
13350003, м. Луцьк

43018, м. Луцьк, вул. 
Потебні, 50

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
міста", м. Чернівці, 

30935662

58000, м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 97 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
міста", м. Чернівці, 

30935662

58000, м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 97

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Сан-
Фуето", м. Феодосія, АР 

Крим, 25625020

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 

Горького, 42, кв. 20

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв'язок", 
04791116, смт. Козин 

Київської області

08711, Київська обл., 
Обухівський р-н, смт. 
Козин, вул. Лісна, 2  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 183 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3705 20057835 АВ № 120139 18.05.2006 18.05.2006 31.12.2012 Кіровоградська область не діюча

3706 20770332 АВ № 120150 29.05.2006 29.05.2006 29.05.2011 м. Стрий Львівської області не діюча

3707 32633829 АВ № 120151 30.05.2006 30.05.2006 30.05.2011 телемереж не діюча

3708 20075595 АВ № 120164 05.06.2006 05.06.2006 05.06.2011 Київська область не діюча

3709 31093734 АВ № 120166 07.06.2006 07.06.2006 07.06.2011 м. Київ не діюча

3710 31093734 АВ № 120167 07.06.2006 07.06.2006 07.06.2011 Київська область не діюча

3711 32348248 АВ № 120180 09.06.2006 09.06.2006 09.06.2011 м. Київ не діюча

3712 20609789 АВ № 120183 09.06.2006 09.06.2006 09.06.2011 Київська область у сільській місцевості не діюча

3713 01034413 АВ № 120184 09.06.2006 09.06.2006 09.06.2011 Херсонська обл. не діюча

3714 32895522 АВ № 120185 13.06.2006 13.06.2006 13.06.2011 Черкаська область не діюча

3715 22599262 АВ № 120186 16.06.2006 16.06.2006 15.09.2010 м. Київ телемереж не діюча

3716 22599262 АВ № 120187 16.06.2006 16.06.2006 23.09.2012 не діюча

3717 33777848 АВ № 120188 16.06.2006 16.06.2006 16.06.2011 м. Київ телемереж не діюча

3718 20833558 АВ № 120189 16.06.2006 16.06.2006 02.02.2019 Львівська область не діюча

3719 00178353 АВ № 120190 16.06.2006 16.06.2006 16.06.2011  Дніпропетровська область не діюча

3720 25641875 АВ № 120194 19.06.2006 19.06.2006 19.06.2011 м. Київ не діюча

3721 30356613 АВ № 120204 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Миколаїв Львівської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне Українсько-
Американське 

підприємство у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, м. Київ, 

20057835

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Стрийський 

вагоноремонтний завод", 
20770332, м. Стрий, 
Львівської області

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Зубенка, 

2              

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТК 
Відео", м. Кривий Ріг, 

32633829

50065, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Косіора, 36, к. 21 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Сіті Нет", 

20075595, м. Київ

01024, м. Київ, вул. 
Пилипа Орлика, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Технологічні 

системи" м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Технологічні 

системи" м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Українські спеціальні 

системи", м. Київ, 32348248

04119, м. Київ, вул. 
Мельникова, 83-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Будівництво телефонних 

мереж", 20609789, с. Путрівка 
Київської області

08625, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул. Леніна, 

10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Херсонський 
експлуатаційно-технічний 
вузол зв'язку, м. Херсон,  

01034413

73036, м. Херсон, вул. 
Зала Енерсег, 14а

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підриємство 
"Кам'ярський цукровий 

завод" товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "Руна", м. 
Кам'янка, Черкаська обл., 

32895522

20800, Черкаська обл., 
м. Кам'янка, вул. 

Перемоги, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А
Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, 
Донецька, Луганська, Львівська, 

Одеська, Харківська області, АР Крим

надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

міжнародного та 
міжміського 

комутованого в 
мережах зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інстрім 

КТ", м. Київ, 33777848

03680, м. Київ, вул. 
Смольна, 9 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 

промислові 
телекомунікації", м. Львів, 

20833558

79015, м. Львів, вул. 
Смаль-Стоцького, 1

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів):місцевого у мережах подвійного призначення 

з правом створення власної мережі ємністю понад 
1000 номерів

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Павлоградвугілля" , м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
00178353

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 76, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ТеМК", 

25641875, м. Київ

01033, м. Київ, вул. 
Шота Руставелі, 34, 

прим. 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство  
Телерадіокомпанія "НПК-

САТ", м. Миколаїв, 
Львівська обл., 30356613

81600, Львівська обл., 
м. Миколаїв, прос. 

Грушевського, 12, к. 1-а 
технічне обслуговування і експлуатація телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 184 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3722 22891175 АВ № 120223 07.07.2006 07.07.2006 07.07.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3723 31720260 АВ № 120238 12.07.2006 12.07.2006 12.07.2011 Вінницька область не діюча

3724 31720260 АВ № 120239 12.07.2006 12.07.2006 28.04.2016 м. Вінниця не діюча

3725 31720260 АВ № 120240 12.07.2006 12.07.2006 23.04.2016 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

3726 22599262 АВ № 120241 12.07.2006 12.07.2006 12.09.2007 Україна не діюча

3727 31242602 АВ № 120242 14.07.2006 14.07.2006 14.07.2011 Україна не діюча

3728 30109015 АВ № 120244 17.07.2006 17.07.2006 01.01.2016  CDMA 800 не діюча

3729 25406523 АВ № 120245 18.07.2006 18.07.2006 18.07.2011 м. Київ не діюча

3730 33634383 АВ № 120246 18.07.2006 18.07.2006 18.07.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3731 03230704 АВ № 120248 15.07.2006 15.07.2006 15.07.2011 Луганська область не діюча

3732 33961648 АВ № 120272 21.07.2006 21.07.2006 21.07.2011 Запорізька область не діюча

3733 19353391 АВ № 120273 20.07.2006 20.07.2006 07.07.2007 м. Київ, Львівська область не діюча

3734 00418113 АВ № 120274 25.07.2006 25.07.2006 25.07.2011 м. Хорол Полтавської області не діюча

3735 34028909 АВ № 120275 25.07.2006 25.07.2006 25.07.2011 Львівська область не діюча

3736 31321115 АВ № 120286 31.07.2006 31.07.2006 26.11.2012 транкінгового не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Укрком",  
                                м.Київ, 

22891175

03151, м. Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

місцевого з правом 
створення власної 
мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

користування з 
можливістю 

використання системи 
типу WLL технології 

СDMA для 
телефонізації 

стаціонарних об'єктів з 
використанням 
стаціонарних та 

переносних терміналів 
в межах соти своєї АТС

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телегруп - Україна", м. 

Київ, 31242602

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, 
Чернівецька області, м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юніверсал Телеком", 
м.Київ, 25406523

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 26

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Національний оператор 
бездротового зв'язку 

"Ваймакс - Україна", м. 
Київ, 33634383

02125, м. Київ, просп. 
Визволителів, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Ровенькиантрацит", 

32320704, м. Ровеньки 
Луганської області

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул 
Комуністична, 6 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи 
зв'язку та автоматизації", м. 

Запоріжжя, 33961648

69063, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Банкомзв'язок", м. Київ, 
19353391

09025, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. 

Безпечна, вул. 
Ордашка, 19

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Хорольський  

молококонсервний 
комбінат дитячих 

продуктів", 00418113, м. 
Хорол Полтавської області

37800, Полтавська обл., 
Хорольський р-н, м. 

Хорол, вул. Молодіжна, 
17

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Лініятел", м. Львів, 
34028909

79012, м. Львів, вул. 
Лижв'ярська, 19/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дніпро 

Транк", м. 
Дніпропетровськ, 31321115

49054, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Ламана, 19

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 185 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3737 32256723 АВ № 120290 03.08.2006 03.08.2006 03.08.2011 Черкаська область у сільській місцевості не діюча

3738 24254828 АВ № 120291 03.08.2006 03.08.2006 13.10.2009 м. Київ не діюча

3739 30489263 АВ № 120294 03.08.2006 03.08.2006 03.08.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3740 21949777 АВ № 120295 03.08.2006 03.08.2006 03.08.2011  Донецька область не діюча

3741 31108855 АВ № 120296 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3742 31108855 АВ № 120297 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Україна не діюча

3743 32189940 АВ № 120298 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Одеська область не діюча

3744 23107433 АВ № 120299 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Вінницька область не діюча

3745 32708443 АВ № 120300 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 м. Київ, Київська, Львівська області не діюча

3746 01059900 АВ № 120301 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Львівська, Івано-Франківська області міжміський не діюча

3747 31831942 АВ № 120302 22.08.2006 22.08.2006 12.12.2017 Донецька, Луганська області не діюча

3748 32448187 АВ № 120303 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Дніпропетровська область не діюча

3749 13447949 АВ № 120304 22.08.2006 22.08.2006 22.08.2011 Дніпропетровська область не діюча

3750 20057835 АВ № 120323 23.08.2006 23.08.2006 01.01.2016 не діюча

3751 22449427 АВ № 120324 22.08.2006 22.08.2006 03.10.2010 Одеська область не діюча

3752 33948831 АВ № 120325 28.08.2006 28.08.2006 28.08.2011 м. Севастополь не діюча

3753 32472932 АВ № 120326 28.08.2006 28.08.2006 28.08.2011 Вінницька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Віза 

Телеком", м. Умань, 
Черкаська обл., 32256723

20300, Черкаська обл., 
м.Умань, вул.Тишика, 

3, к. 11 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київ 

онЛайн", м. Київ, 24254828

01042, м. Київ, вул. 
Патріса Лумумби, 4/6, 

корп. В, к. 300

надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ЮРТЕХ", м. 

Київ, 30489263

01004, м. Київ, вул. 
Дарвіна, 6, літ. "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Науково-

технічний центр 
"ФТІКОМ", 21949777, м. 

Донецьк

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітел", 

м. Київ, 31108855

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 91/14, офіс 

147

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітел", 

м. Київ, 31108855

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 91/14, офіс 

147

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАТРИЦЯ", м. Одеса, 
32189940

65121, м. Одеса, пр-т 
Маршала Жукова, 4/Д

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективна телефонна 
компанія "ВЕКО" 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю, м. 
Вінниця, 23107433

21034, м. Вінниця, вул. 
Карла Маркса, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМТЕЛ", м. Київ, 
32708443

01103, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 8, кв. 

9

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", м. 
Львів, 01059900

79007, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Східенерго", м. Донецьк, 
31831942

83055, м. Донецьк, 
бульв. Шевченка, 11

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Трайфл", 32448187, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Дзержинського, 10, к. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Телеком-
Сервіс", м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл, 
13447949

53221, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Жуковського, 85/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне Українсько-
Американське 

підприємство у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, м. Київ, 

20057835

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

Сумська, Хмельницька, Рівненська, 
Волинська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМСТАР-УКРАЇНА", 

22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, площа 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Істра-
Тел", м. Севастополь, АР 

Крим, 33948831

99055, АР Крим, м. 
Севастополь, пр. Ген. 

Острякова, 155-Б, кв. 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Укрвінком", м. Вінниця, 

32472932

21100, м. Вінниця, вул. 
Лялі Ратушної, 79Б

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 186 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3754 2239420433 АВ № 120331 30.08.2006 30.08.2006 30.08.2011 м. Ізмаїл Одеської області не діюча

3755 24575113 АВ № 120332 31.08.2006 31.08.2006 31.08.2011 м. Київ не діюча

3756 33687420 АВ № 120333 01.09.2006 01.09.2006 01.09.2011 Одеська область не діюча

3757 20726176 АВ № 120334 01.09.2006 01.09.2006 01.09.2011 АР Крим не діюча

3758 21068195 АВ № 120335 05.09.2006 05.09.2006 18.01.2011 м. Полтава Технічне обслуговування і експлуатація телемереж телемереж не діюча

3759 32803997 АВ № 120336 06.09.2006 06.09.2006 06.09.2011 Луганська область не діюча

3760 34379676 АВ № 120338 06.09.2006 06.09.2006 06.09.2011 Одеська область не діюча

3761 30861947 АВ № 120339 11.09.2006 11.09.2006 11.09.2011 м. Київ не діюча

3762 03349125 АВ № 120340 08.09.2006 08.09.2006 08.09.2011 Україна не діюча

3763 23703980 АВ № 120341 08.09.2006 08.09.2006 08.09.2011 не діюча

3764 22891175 АВ № 120345 18.09.2006 18.09.2006 18.09.2011 Дніпропетровська область не діюча

3765 22599262 АВ № 120348 20.09.2006 20.09.2006 20.09.2011 Україна CDMA не діюча

3766 23727977 АВ № 120349 22.09.2006 22.09.2006 22.09.2011 м. Київ не діюча

3767 23727977 АВ № 120350 22.09.2006 22.09.2006 22.09.2011 не діюча

3768 23703980 АВ № 120354 28.09.2006 28.09.2006 28.09.2011 не діюча

3769 04947142 АВ № 120355 28.09.2006 28.09.2006 28.09.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3770 30931228 АВ № 120357 28.09.2006 28.09.2006 16.08.2010 м. Київ телемереж не діюча

3771 1854809451 АВ № 120370 29.09.2006 29.09.2006 29.09.2011 м. Київ, Київська, Сумська області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Лізанчук 

Ярослав Михайлович, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

2239420433

68004, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

48, кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

центр маркетингу та 
зв'язку", м. Київ, 24575113

01113, м. Київ, вул. 
Щорса, 18, кв. 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Рембудзв'язок", м. 
Котовськ, Одеська обл., 

33687420

66300, Одеська обл., м. 
Котовськ, вул. 40 років 

Перемоги, 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

95043, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 114

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "Карт", м. Полтава, 

21068195

36020, м. Полтава, 
Комсомольська, 26, кв. 

4

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Рубіжанський Краситель", 
32803997, м. Рубіжне, 

Луганська обл.,

93000, Луганська обл., 
м. Рубіжне, пл. Хіміків, 

2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Астрателком", 34379676, м. 
Одеса,

65020, м.Одеса, вул. 
Тираспольська, 27/29, 

п. 309

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Інтерзв'язок", м. Київ, 

30861947

03164, м. Київ, вул. 
Генерала Наумова, 23-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Транс 

Ворлд Комунікешен 
Групп", м. Київ, 33497125

01021, м. Київ, вул. 
Грушевського, 28/2, кв. 

43

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

010023, м. Київ, вул. 
Мельникова, 83А.

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька, Чернігівська, 
Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, пр-т 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 

27-А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Інвест", 23727977, м. Київ

02089, м. Київ, вул. 
Радистів, 76

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Свемон-

Інвест", 23727977, м. Київ

02089, м. Київ, вул. 
Радистів, 76

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області, м. Нова Каховка Херсонської 

області, м. Калинівка Вінницької 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"Укомлайн", 23703980, м. 
Київ

010023, м. Київ, вул. 
Мельникова, 83А.

м. Севастополь, м. Київ, АР Крим, 
Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Київська, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області

надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Торгово-

промисловий дім "І.П.С.", 
04947142, м. Київ

04112, м. Київ, вул. 
Тимофія Шамрило, 7-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Київські 

телекомунікаційні мережі", 
м. Київ, 30931228

03126, м. Київ, вул. 
Донця, 12-А Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильвич, м. 
Київ, 1854809451

02217, м. Київ, вул. 
Закревського, 13-А, кв. 

49

надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 187 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3772 22426550 АВ № 120371 29.09.2006 29.09.2006 29.09.2011 Миколаївська область не діюча

3773 33641151 АВ № 120372 29.09.2006 29.09.2006 29.09.2011 Україна не діюча

3774 33641151 АВ № 120373 29.09.2006 29.09.2006 29.09.2011 Україна не діюча

3775 33641151 АВ № 120374 29.09.2006 29.09.2006 29.09.2011 м. Київ, Київська область не діюча

3776 14333937 АВ № 120375 28.09.2006 28.09.2006 28.09.2021 Україна CDMA-450 не діюча

3777 21622958 АВ № 120385 02.10.2006 02.10.2006 02.10.2011 Україна пошта не діюча

3778 24538589 АВ № 120386 02.10.2006 02.10.2006 02.12.2010 м. Київ, Київська область не діюча

3779 24538589 АВ № 120387 02.10.2006 02.10.2006 10.10.2007 Одеська область не діюча

3780 22859846 АВ № 120388 04.10.2006 04.10.2006 22.09.2010 не діюча

3781 22859846 АВ № 120389 04.10.2006 04.10.2006 17.06.2013 не діюча

3782 22859846 АВ № 120390 04.10.2006 04.10.2006 15.12.2018 не діюча

3783 22859846 АВ № 120391 04.10.2006 04.10.2006 30.10.2017 Київська, Луганська, Запорізька області не діюча

3784 31259676 АВ № 120392 04.10.2006 04.10.2006 04.10.2011 Луганська область не діюча

3785 24366929 АВ № 120402 05.10.2006 05.10.2006 05.10.2011 Україна пошта не діюча

3786 24507442 АВ № 120403 06.10.2006 06.10.2006 06.10.2011 не діюча

3787 14082852 АВ № 120405 06.10.2006 06.10.2006 06.10.2011 Харківська область не діюча

3788 32472932 АВ № 120409 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2011 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Дикий Сад", 22426550, м. 

Миколаїв

54029, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10-А

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10-А

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські 

новітні телекомунікації", 
33641151, м. Київ

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Український 

мобільний зв'язок", м. Київ, 
14333937

01015, м. Київ, вул. 
Лейпцизька,15

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство зі 100 % 
іноземним капіталом "ААЗ 

Трейдінг Ко", м. Київ, 
21622958

03062, м. Київ, вул. 
Чистяківська, 30

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕДНА 

С", м. Одеса, 24538589

65026, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕДНА 

С", м. Одеса, 24538589

65026, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 19

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

мереж місцевого 
телефонного зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

АР Крим, м. Київ, Харківська, 
Донецька, Дніпропетровська, Одеська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DАMРS

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, 
Донецька, Одеська області, АР Крим

Надання послуг міжнародного та міжміського 
телефонного зв'язку

міжнародного та 
міжміського 

комутованого в 
мережах зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

м. Севастополь, Полтавська, 
Миколаївська області

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної мережі 

ємністю понад 1000 номерів 
(з використанням 

фіксованогоа бонентського 
радіодоступу стандарту 

DAMPS (технологія WLL))

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної мережі 

ємністю понад 1000 номерів 
(з використанням 

фіксованого абонентського 
радіодоступу стандарту 

DAMPS (технологія WLL))

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Луганське обласне 
комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 
Луганськ", м. Луганськ, 

31259676

91039, м. Луганськ, 
Аеропорт

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
спеціального зв'язку, м. 

Київ, 24366929 

01032, м. Київ, 
Вокзальна площа, 3

Пересилання поштових переказів, реєстрованих 
листів, поштових карток, бандеролей та посилок 

масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИПРОБУВАНЬ 

КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ, 
24507442

97419, АР Крим, м. 
Євпаторія, 19, с. Вітіно

Київська, Закарпатська області, м. 
Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційно-технологічна 
лабораторія", 14082852, м. 

Харків

61003, м. Харків, пл. 
Конституції, 1, кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Укрвінком", м. Вінниця, 

32472932

21100, м. Вінниця, вул. 
Лялі Ратушної, 79Б

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 188 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3789 30645476 АВ № 120413 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2011 Донецька область не діюча

3790 24876895 АВ № 120414 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2011 АР Крим не діюча

3791 31522400 АВ № 120415 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2011 Запорізька область не діюча

3792 34306833 АВ № 120416 16.10.2006 16.10.2006 16.10.2011 Львівська область не діюча

3793 33429170 АВ № 120420 24.10.2006 24.10.2006 24.10.2011 АР Крим не діюча

3794 32776335 АВ № 120426 24.10.2006 24.10.2006 24.10.2011 м. Київ не діюча

3795 31137053 АВ № 120427 24.10.2006 24.10.2006 24.10.2011 Донецька область не діюча

3796 20280935 АВ № 120428 25.10.2006 25.10.2006 01.01.2016 CDMA M800 не діюча

3797 22826083 АВ № 120429 27.10.2006 27.10.2006 27.10.2011 Чернігівська область не діюча

3798 23420213 АВ № 120430 27.10.2006 27.10.2006 27.10.2011 Донецька область не діюча

3799 21322854 АВ № 120431 31.10.2006 31.10.2006 31.10.2011 Хмельницька область не діюча

3800 1719202411 АВ № 120432 31.10.2006 31.10.2006 31.10.2011 Київська область не діюча

3801 34563319 АВ № 120433 31.10.2006 31.10.2006 31.10.2011 Дніпропетровська область не діюча

3802 00179714 АВ № 120434 31.10.2006 31.10.2006 31.10.2011 Донецька область не діюча

3803 25072130 АВ № 120435 02.11.2006 02.11.2006 02.11.2011 Хмельницька область не діюча

3804 01125755 АВ № 120443 03.11.2006 03.11.2006 03.11.2011 м. Маріуполь Донецької області не діюча

3805 31290920 АВ № 120444 03.11.2006 03.11.2006 03.11.2011 Харківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата 
Інтернет", 30645476, м. 

Донецьк

83055, м. Донецьк, вул. 
Рози Лоюксембург, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КРИМЛАЙН", м. 

Сімферополь, 24876895

95050, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Запоріжжя он-Лайн", м. 
Запоріжжя, 31522400

69035, м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 

11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79005, м. Львів, пл. 
Петрушевича, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія 
"Ваш Вибір", 33429170, м. 

Євпаторія, АРК

97400, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 9 

Травня, 53

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мобіком", 32776335, м. 
Київ

04116, м. Київ, вул. 
Бердичівська, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Горизонт-Плюс", м. 
Донецьк, 31137053

83122, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, буд. 238, 

кв. 106

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Київська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Черкаська, Чернівецька 
області, м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів

14027, м. Чернігів, вул. 
Гетьмана Полуботка, 

74-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОН АПЕКС", 23420213, 

м. Донецьк

83050, м. Донецьк, 
просп. Театральний, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29000, м. 
Хмельницький, вул. 

Свободи, 9-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - підприємець 
Кузьмічов Володимир 

Андрійович, 1719202411, с. 
Здорівка, Київська обл,

08626, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Здорівка, вул. Миру, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СІГМАТЕЛЕКОМСЕРВІС
", м. Дніпропетровськ, 

34563319

49033, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

152-ї Дивізії, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Промтелеком"

83121, м. Донецьк, вул. 
Собінова, 2-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", м. 

Івано-Франківськ, 25072130

76008, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Пасічна, 21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Маріупольський морський 

торговельний порт", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

01125755

87510, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. 
Адмірала Луніна, 99

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Загальні 
мережі", м. Львів, 31290920

79049, м. Львів, просп. 
Червоної Калини, 117, 

кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 189 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3806 00191951 АВ № 120446 06.11.2006 06.11.2006 06.11.2011 Дніпропетровська область не діюча

3807 00493706 АВ № 120447 06.11.2006 06.11.2006 06.11.2011 м. Київ не діюча

3808 34454564 АВ № 120448 08.11.2006 08.11.2006 08.11.2011 АР Крим не діюча

3809 02488913 АВ № 120449 08.11.2006 08.11.2006 14.11.2007 Київська область не діюча

3810 30488720 АВ № 120450 08.11.2006 08.11.2006 08.11.2011 Україна не діюча

3811 30488720 АВ № 120451 08.11.2006 08.11.2006 08.11.2011 Україна не діюча

3812 24766528 АВ № 120452 10.11.2006 10.11.2006 10.11.2011 Одеська область Надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

3813 34487322 АВ № 120453 13.11.2006 13.11.2006 12.11.2011 м. Київ не діюча

3814 34487322 АВ № 120454 13.11.2006 13.11.2006 12.11.2011 Україна не діюча

3815 32847383 АВ № 120457 15.11.2006 15.11.2006 15.11.2011 не діюча

3816 22108784 АВ № 120458 15.11.2006 15.11.2006 15.11.2011 Закарпатська область у сільській місцевості не діюча

3817 32804613 АВ № 120463 21.11.2006 21.11.2006 21.11.2011 Донецька область не діюча

3818 30079876 АВ № 120464 21.11.2006 21.11.2006 21.11.2011 Одеська область не діюча

3819 31276136 АВ № 120465 27.11.2006 27.11.2006 27.11.2011 Кіровоградська область не діюча

3820 00131400 АВ № 120466 27.11.2006 27.11.2006 27.11.2011 Автономна Республіка Крим не діюча

3821 19228415 АВ № 120467 27.11.2006 27.11.2006 27.11.2011 Херсонська область не діюча

3822 19199961 АВ № 120473 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2011 не діюча

3823 22000319 АВ № 120475 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2011 Донецька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

49000, м. 
Дніпропетровськ, пл. 

Леніна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Національний аграрний 
університет, м. Київ, 

00493706

03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кримські 
телекомунікації", 34454564, 

м. Феодосія,  АР Крим

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, 

Сімферопольське шосе, 
39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Білоцерківська телефонна 
компанія", м. Біла Церква, 
Київська обл., 24883913

09100, Київська обл., м. 
Біла церква, пров. 

Ковальський, 5

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтелектуальні 

комунікації", м. Київ, 
30488720

03151, м. Київ, вул. 
Народного Ополчення, 

1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтелектуальні 

комунікації", м. Київ, 
30488720

03151, м. Київ, вул. 
Народного Ополчення, 

1

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ", м. Одеса, 
24766528

65000, м. Одеса, вул. 
Розкидайлівська, 18

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

01025, м. Київ, вул. 
Велика Житомирська, 
20, літера А, Нежиле 

приміщення № 11

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

01025, м. Київ, вул. 
Велика Житомирська, 
20, літера А, Нежиле 

приміщення № 11

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фінанси 
Зв'язок Сервіс", 32847383, 

м. Київ

03039, м. Київ, вул. 
Голосіївська, 7, корп. 1-

А

м. Київ, Київська, Харківська області, 
АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Конкордія", 22108784, с. 
Нижня Апша, Тячівський р-

н, Закарпатська обл.

90571, Закарпатська 
обл., Тячівський р-н, с. 

Діброва, вул. 
Борканюка, 17

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стирол-
ІТ", м. Горлівка, Донецька 

обл., 32804613

84610, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Горлівської Дивізії, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСІ", 
м. Іллічівськ, Одеська обл., 

30079876

68000, Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. 
Хантадзе, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Ромб Нет", м. Кіровоград, 

31276136

25006, м. Кіровоград, 
вул. Преображенська, 3-

А, кв. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Крименерго", 
м. Сімферополь, 00131400

95620, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 74/6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Виробничо-технічна фірма 
"РВіК", м. Херсон, 

19228415

73000, м. Херсон, вул. 
Горького, 22, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Інвест", м. Київ, 19199961

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Луганська, Полтавська, Кіровоградська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, 
Хмельницька, Закарпатська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДОРІС", м. 

Донецьк, 22000319

83055, м. Донецьк, 
просп. Гурова, 2

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 190 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3824 34451893 АВ № 120476 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2011 м. Суми телемереж не діюча

3825 22891175 АВ № 120477 01.12.2006 01.12.2006 01.12.2011 Запорізька область не діюча

3826 22891175 АВ № 120478 01.12.2006 01.12.2006 01.12.2011 Одеська область не діюча

3827 22891175 АВ № 120479 01.12.2006 01.12.2006 01.12.2011 Харківська область не діюча

3828 33491013 АВ № 120480 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2011 Харківська область не діюча

3829 19199961 АВ № 120483 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2011 не діюча

3830 32074513 АВ № 120492 05.12.2006 05.12.2006 05.12.2011 м. Київ телемереж не діюча

3831 13932372 АВ № 120493 05.12.2006 05.12.2006 05.12.2011 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

3832 13932372 АВ № 120494 05.12.2006 05.12.2006 05.12.2011 м. Кременчук Полтавської області радіомовлення не діюча

3833 13932372 АВ № 120495 05.12.2006 05.12.2006 05.12.2011 м. Кременчук Полтавської області телемовлення не діюча

3834 30622092 АВ № 12060 16.05.2006 16.05.2006 16.05.2011 м. Одеса телемереж не діюча

3835 24821061 АВ № 303307 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2011 радіомовлення не діюча

3836 25472527 АВ № 303308 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2011 телемереж не діюча

3837 2271600260 АВ № 303309 07.12.2006 07.12.2006 07.12.2011 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

3838 25579900 АВ № 303310 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 не діюча

3839 30174780 АВ № 303311 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 м. Суми телемереж не діюча

3840 33868835 АВ № 303312 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 м. Ужгород телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Телесвіт", м. Суми, 

34451893

40024, м. Суми, вул. 
Прокоф'єва, 24, кв. 44

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ізюм 
Зв'язок-Сервіс", м. Ізюм, 

Харківська обл., 33491013

64300, Харківська обл., 
м.Ізюм, просп. Леніна, 

47

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Інвест", м. Київ, 19199961

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

АР Крим, м. Севастополь, м. Київ, 
Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Харківська, Херсонська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Космонова", м. Київ, 
32074513

04107, м. Київ, вул. 
Тропініна, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телекомпанія 
"Візит", м. Кременчук, 

Полтавська обл., 13932372

39614, Полтавська обл., 
м. Кременчук, бульв. 

Пушкіна, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телекомпанія 
"Візит", м. Кременчук, 

Полтавська обл., 13932372

39614, Полтавська обл., 
м. Кременчук, бульв. 

Пушкіна, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телекомпанія 
"Візит", м. Кременчук, 

Полтавська обл., 13932372

39614, Полтавська обл., 
м. Кременчук, бульв. 

Пушкіна, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Норма-
плюс",  м. Одеса, 30622092

м. Одеса, вул. Ген. 
Бочарова, 71 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Нова хвиля", м. Донецьк, 
24821061

83076, м. Донецьк, 
просп. 

Красногвардійський, 12

АР Крим, м. Севастополь, Волинська, 
Вінницька, Дніпропетровська, 

Житомирська, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Рівненська,  Сумська, 

Тернопільська, Закарпатська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернігівська, Чернівецька 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телекомпанія "Мережа 
кабельного телебачення 

"Діалог", смт. 
Комсомольське, Харківська 

обл., 25472527

63460, Харківська обл., 
зміївський р-н, смт. 
Комсосольське, вул. 

Дружби, 7

смт. Комсомольське Зміївського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коренівська 

Наталія Павлівна, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 2271600260

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Шелушкова, 43

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес" м. 
Донецьк, 25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв. 3

м. Київ, Харківська, Черкаська, 
Хмельницька, Сумська, Тернопільська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 
Сюзерен", м. Суми, 

30174780

40020, м. Суми, просп. 
Курський, 43, кв. 69

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Тевіком", м. Ужгород, 
33868835

88015, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Заньковецької, 89

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 191 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3841 14198951 АВ № 303313 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 м. Черкаси телемереж не діюча

3842 33559741 АВ № 303314 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 радіомовлення не діюча

3843 33559741 АВ № 303315 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 телемовлення не діюча

3844 25579900 АВ № 303316 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 не діюча

3845 32194882 АВ № 303317 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 м. Чернігів телемереж не діюча

3846 32975639 АВ № 303318 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2011 м. Миколаївка Донецької області телемереж не діюча

3847 20740395 АВ № 303319 12.12.2006 12.12.2006 12.12.2011 АР Крим не діюча

3848 23107433 АВ № 303320 12.12.2006 12.12.2006 12.12.2011 м. Вінниця телемереж не діюча

3849 21473636 АВ № 303321 12.12.2006 12.12.2006 12.12.2011 м. Київ телемереж не діюча

3850 30940431 АВ № 303322 12.12.2006 12.12.2006 12.12.2011 м. Марганець Дніпропетровської обл. телемереж не діюча

3851 19028202 АВ № 303323 12.12.2006 12.12.2006 12.12.2011 телемереж не діюча

3852 13336233 АВ № 303334 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 м. Вінниця телемереж не діюча

3853 25013937 АВ № 303336 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 м. Тернівка Дніпропетровської області телемереж не діюча

3854 30825689 АВ № 303338 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 м. Сімферополь телемереж не діюча

3855 30922873 АВ № 303339 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 телемереж не діюча

3856 32934173 АВ № 303340 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 м. Золотоноша Черкаської області телемереж не діюча

3857 32843956 АВ № 303341 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 смт Краснопавлівка Харківської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство Комерційна 
телекомпанія "ТGS", м. 

Черкаси, 14198951

18005, м. Черкаси, 
пров. Седова, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальнісю 

"Телемережі Волині", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, 
вул.Словацького, 12, 

кв.30

Вінницька, Житомирська, Івано-
Франківська, Закарпатська, Львівська, 

Рівненська, Київська, Чернівецька, 
Тернопільська, Хмельницька області, м. 

Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальнісю 

"Телемережі Волині", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, 
вул.Словацького, 12, 

кв.30

Житомирська, Закарпатська, Львівська, 
Рівненська, Київська області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес" м. 
Донецьк, 25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв. 3

м. Київ, м. Севастополь, АР Крим, 
Харківська, Дніпропетровська, Одеська, 

Луганська, Запорізька, Львівська, 
Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 
рівненська, Чернівецька, Чернігівська, 

Черкаська, Хмельницька, Сумська, 
Тернопільська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"КТВ" Закритого 

товариства товариства 
"Телерадіокомпанія 

"Дитинець", м. Чернігів, 
32194882

14005, м. Чернігів. 
Просп. Миру, 68, кімн. 

1501

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ТРК 

"Енергетик", м. 
Миколаївка, Донецька обл., 

32975639

84180, Донецька обл., 
м. Миколаївка, пров. 
Шкільний, 4, кв. 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Космос-

Центр", м. Керч, АР Крим, 
20740395

98313, АР Крим, м. 
Керч, вул. Танкістів, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективна телефонна 
компанія "ВЕКО" 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю, м. 
Вінниця, 23107433

21034, м. Вінниця, вул. 
Карла Маркса, 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА", м. 

Київ, 21473636

02225, м. Київ, просп. 
Маяковського, 3-А, кв. 

127

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
м. Одеса, 30940431

65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, .м Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

м. Київ, м. Донецьк,                м. 
Дніпропетровськ,                м.  

Запоріжжя, м. Львів, м. Одеса, м. Харків

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Підприємство 

Вінницький технічний 
центр "Мелодія", м. 
Вінниця, 13336233

21021, м. Вінниця, 
просп. Космонавтів, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТТВ-
Сервіс", м. Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 
25013937

51502, 
Дніпропетровська обл., 

м. Тернівка, вул. 
Артема, 6, к. 76А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мрія", м. 

Сімферополь, 30825689

95000, м. Сімферополь, 
провул. Заводський, 44, 

к. 94

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Альтаір", м. Маріуполь, 
Донецька обл., 30922873

87536, Донецька обл., 
м. Маріуполь, бульв. 
Комсомольський, 26, 

кв. 2

м. Маріуполь, м. Красноармійськ 
Орджонікідзевського району Донецької 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Кабельне 
телебачення - Золотоноша", 
м. Золотоноша, Черкаська 

обл., 32934173

19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. 
Шевченка 70, кв. 3 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Вектор Плюс", м. Лозова, 
Харківська обл., 32843956

64602, Харківська обл., 
м. Лозова, вул. 
Комінтерну, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 192 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3858 22426550 АВ № 303342 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 м. Миколаїв телемереж не діюча

3859 13578219 АВ № 303343 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 Житомирська область телемовлення не діюча

3860 14333981 АВ № 303344 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 АР Крим не діюча

3861 34155740 АВ № 303345 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3862 30993897 АВ № 303346 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 м. Львів та Львівська область телемовлення не діюча

3863 32942870 АВ № 303347 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 м. Донецьк телемереж не діюча

3864 34063220 АВ № 303348 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 телемереж не діюча

3865 34218847 АВ № 303350 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

3866 34219809 АВ № 303351 15.12.2006 15.12.2006 15.12.2011 телемереж не діюча

3867 30939178 АВ № 303354 14.12.2006 14.12.2006 14.12.2011 Донецька область не діюча

3868 20727448 АВ № 303355 18.12.2006 18.12.2006 18.12.2011 м. Сімферополь телемовлення не діюча

3869 32679549 АВ № 303357 18.12.2006 18.12.2006 18.12.2011 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

3870 33083120 АВ № 303364 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Долина Івано-Франківської області телемереж не діюча

3871 33425684 АВ № 303365 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

3872 31641975 АВ № 303366 20.12.2006 20.12.2006 30.12.2011 м. Харків телемереж не діюча

3873 31436542 АВ № 303367 21.12.2006 21.12.2006 21.12.2011 м. Харків телемереж не діюча

3874 32278071 АВ № 303368 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Дикий сад", м. Миколаїв, 

22426550

54029, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕС 

ЛТД", м. Житомир, 
13578219

10014, м. Житомир, вул. 
М. Бердичівська, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державна судноплавна 
компанія "Керченська 
паромна переправа", 

14333981, м. Керч АР Крим

98307, АР Крим, м. 
Керч, п. Жуковка

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Спектртелеком", м. 
Запоріжжя, 34155740

69071, м. Запоріжжя, 
вул. Чарівна, 48, кв. 325

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Західтелесервіс", м. Львів, 

30993897

79005, м. Львів, пл. 
Петрушевича, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ДКТ" 
ЛТД, м. Донецьк, 32942870

83003, м. Донецьк, 
просп. Ілліча, 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ВЕСТА-ТЕЛЕКОМ", м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 

34063220

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 38, кв. 71

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійні 

мережі плюс", м. 
Олександрія, 

Кіровоградська обл., 
34218847

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 

57-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТКМ 

Бужани", м. Червоноград, 
Львівська обл., 34219809

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. В. 

Стуса, 53 

м. Червоноград та м. Соснівка 
Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Донецьксталь" 
- металургійний завод, м. 

Донецьк, 30939178

83062, м.Донецьк, вул. 
Ткаченко, 122

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія 
"ЖИСА", м. Симферополь, 

20727448

95000, м. Симферополь, 
вул. Чапаєва, 2-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ВІЗА", 

м. Євпаторія, АР Крим, 
32679549

97412, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 

Дьомишева, 108, кв. 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Оріон 
Плюс", м. Долина, Івано-

Франківська обл., 33083120

77500, Івано-
Франківська обл., м. 

Долина, просп. 
Незалежності, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙТІВІ", 

м. Маріуполь, Донецька 
обл., 33425684

87503, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 9 
травня, 18, кв. 151

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЬФА-

МЕДІА", м. Харків, 
31641975

61018, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Берізка - 

Телесистема", м. Харків, 
31436542

61070, м. Харків, вул. 
Старошишківська, 12, 

літ. А-10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"НКТ", м. Корсунь-

Шевченківський, Черкаська 
обл., 32278071

19400, Черкаська обл., 
Корсунь-

шевченківський р-н, м. 
Корсунь-

Шевченківський, вул. 
Червоноармійська, 11

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 193 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3875 2478509470 АВ № 303369 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Єнакієве Донецької області телемереж не діюча

3876 3041724350 АВ № 303370 21.12.2006 21.12.2006 21.12.2011 телемереж не діюча

3877 1965611130 АВ № 303371 20.12.2006 20.12.2006 18.12.2011 телемереж не діюча

3878 2734206934 АВ № 303372 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Костянтинівка Донецької області телемереж не діюча

3879 2237707453 АВ № 303373 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Святогірськ Донецької області телемереж не діюча

3880 2184600178 АВ № 303374 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 телемереж не діюча

3881 2140211391 АВ № 303375 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Брянка Луганської області телемереж не діюча

3882 33904108 АВ № 303377 29.12.2006 29.12.2006 29.12.2011 м. Чернігів телемереж не діюча

3883 20572069 АВ № 303378 21.12.2006 21.12.2006 09.12.2018 м. Київ, Київська область діюча

3884 20572069 АВ № 303379 21.12.2006 21.12.2006 02.12.2012 м. Бориспіль Київської області транкінгового не діюча

3885 30353078 АВ № 303380 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Вугледар Донецької області телемереж не діюча

3886 30206141 АВ № 303381 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Донецьк телемереж не діюча

3887 34558890 АВ № 303382 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Львів телемереж не діюча

3888 32368615 АВ № 303383 20.12.2006 20.12.2006 20.12.2011 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

3889 33909258 АВ № 303384 21.12.2006 21.12.2006 21.12.2011 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

3890 2572202190 АВ № 303385 22.12.2006 22.12.2006 22.12.2011 м. Білозерське Донецької області телемереж не діюча

3891 2283312692 АВ № 303386 22.12.2006 22.12.2006 22.12.2011 смт. Нижньогірський, АР Крим телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Братерський 

Олег Анатолійович, м. 
Єнакієве, Донецька обл., 

2478509470

86427, Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. 

Айвазовського, 72, кв. 
61

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Тройко Юрій 
Леонідович, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
3041724350

50093, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг,                 
вул. Лісового, 25, кв. 32

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ковцун 

Володимир Федорович, м. 
Новогродівка, Донецька 

обл., 1965611130

85483, Донецька обл., 
м. Новогродівка, вул. 

Гагаріна, 1, кв. 14

м. Новогродівка, м. Українськ 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Макєєв 

Олександр Володимирович, 
м. Костянтинівка, Донецька 

обл., 2734206934

85105, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 

Томська, 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Марченко 

Олег Леонідович, м. 
Димитров, Донецька обл., 

2237707453

85322, Донецька обл., 
м. Димитров, м-н 

Молодіжний, 4, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Васюк Юрій 

Володимирович, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 

2184600178

50093, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Гутовського, 51, кв. 60

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Потатуркін 

Павло Дмитрович., м. 
Брянка, Луганська обл., 

2140211391

94113, Луганська обл., 
м. Брянка Молодіжний 
мікрорайон, буд. 8, кв. 

70

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кателін", 

м. Чернігів, 33904108

14032, м. Чернігів, вул. 
Рокосовського, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль", 20572069, м. 
Бориспіль Київської 

області 

08307, Київська обл., м. 
Бориспіль, 

Міжнародний аеропорт 
"Бориспіль"

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль", м. Бориспіль, 
Київська обл., 20572069

08307, Київська обл., м. 
Бориспіль, 

Міжнародний аеропорт 
"Бориспіль"

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теле-
радіокомпанія "ВІВА", м. 
Вугледар, Донецька обл., 

30353078

85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 30, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "МИР", 
м. Донецьк, 30206141

83100, м. Донецьк, вул. 
50-річчя СРСР, 149

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телесервіс ТБМ", м. Львів, 

34558890

79066, м. Львів, вул. 
Довженка, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія NTV", 

м. Євпаторія, АР Крим, 
32368615

97407, РА Крим, м. 
Євпаторія, вул. 

Полупанова, 54-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне 
підприємство"ТРК 

"Міський телевізійний 
центр", м. Васильків, 

Київська обл., 33909258

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. Карла 

Лібкнехта, 1, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Андрейченко 
Олександр Миколайович, 
м. Білозерське, Донецька 

обл., 2572202190

85013, Донецька обл., 
м. Білозерське, вул. 

Маяковського, буд. 29, 
кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Дузбаба 
Віталій Вікторович, с. 

Нижньогірський, АР Крим, 
2283312692

97100, АР Крим, смт. 
Нижньогірський, вул. 
Червоноармійська, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 194 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3892 32720667 АВ № 303387 25.12.2006 25.12.2006 25.12.2011 телемереж не діюча

3893 30231691 АВ № 303388 26.12.2006 26.12.2006 26.12.2011 телемереж не діюча

3894 31971442 АВ № 303389 27.12.2006 27.12.2006 27.12.2011 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

3895 23623057 АВ № 303390 27.12.2006 27.12.2006 27.12.2011 м. Миколаїв телемереж не діюча

3896 01385272 АВ № 303391 27.12.2006 27.12.2006 27.12.2011 м. Миколаїв телемереж не діюча

3897 34373318 АВ № 303392 27.12.2006 27.12.2006 27.12.2011 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3898 22555781 АВ № 303393 27.12.2006 27.12.2006 29.09.2009 Рівненська область не діюча

3899 25126127 АВ № 303395 26.12.2006 26.12.2006 04.01.2018 АР Крим діюча

3900 30612697 АВ № 303396 21.12.2006 21.12.2006 15.09.2010 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

3901 22570896 АВ № 303397 29.12.2006 29.12.2006 29.12.2011 м. Рівне телемереж не діюча

3902 1994120543 АВ № 303398 29.12.2006 29.12.2006 29.12.2011 телемереж не діюча

3903 2487910172 АВ № 303406 16.01.2006 16.01.2006 16.01.2011 м. Вуглегірськ Донецької області телемереж не діюча

3904 33326817 АВ № 303432 28.12.2006 28.12.2006 28.12.2011 м. Кроливець Сумської області телемереж не діюча

3905 03349125 АВ № 303399 09.01.2007 09.01.2007 09.01.2012 не діюча

3906 31316718 АВ № 303400 10.01.2007 10.01.2007 10.01.2012 Україна пошта не діюча

3907 31968149 АВ № 303401 12.01.2007 12.01.2007 12.01.2012 м. Севастополь телемереж не діюча

3908 30601161 АВ № 303402 12.01.2007 12.01.2007 12.01.2012 телемереж не діюча

3909 30599179 АВ № 303403 12.01.2007 12.01.2007 12.01.2012 Черкаська область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Liss 

TV", м. Євпаторія, АР 
Крим, 32720667

97492, АР Крим, м. 
Євпаторія, смт. 

Мирний, вул. Шкільна, 
14-Б

м. Євпаторія, смт. Мирний, смт. 
Заозерне АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Центрум-Сервіс", м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
30231691

 50007, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Якіра, 5А, 3

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Ексфлоіт", м. 
Дніпропетровськ, 31971442

49008, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Робоча, 23-В

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіостанція "РАДІО 
СЕТ", м. Миколаїв, 

23623057

54052, м. Миколаїв, 
просп. Корабелів, 18-А, 

кв. 283

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мале 

спільне підприємство 
"Незалежна телекомпанія 

"Норма-Центр", м. 
Миколаїв, 13852472

54052, м. Миколаїв, 
просп. Жовтневий, 

321/1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна інформаційна 
телевізійна система", м. 

Запоріжжя, 34373318

69059, м. Запоріжжя, 
вул. Північнокільцева, 

3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Фірма "ДАН", м. Рівне, 

22555781

33028, м. Рівне, вул. 
Міцкевича, 10, кв. 3

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КримЗв'язок", м. Щолкіне, 
АР Крим, 25126127

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 

Щолкіне,  6

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІРЕЛЬ", м. Маріуполь, 

Донецька обл., 30612697

87515, Донецька обл., 
м. Маріуполь, пр-т 

Металургів, 69А, прим. 
1, 2

Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ" у формі Товарства з 

обмеженою 
відповідальністю, м. Рівне, 

22570896

33028, м. Рівне, вул. 
Остафова, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кузнецова 
Наталія Леонідівна, м. 

Кіровоград, 1994120543

25015, м. Кіровоград, 
провул. Нестерова, 16

м. Знам'янка, м. Новоукраїнка, м. 
Олександрія, смт Пантаївка 

Кіровоградської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Головін 
Вадим Вікторович, м. 

Вуглегорськ, Донецька 
обл., 2487910172

86481, Донецька обл., 
м. Вуглегорськ, вул. 

Станкевського, 5, кв. 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Термінал-Шостка", м. 
Шостка, 33326817

Сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Ціолковського, 24 - 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Транс 

Ворлд Комунікешен 
Групп", м. Київ, 33497125

01021, м. Київ, вул. 
Грушевського, 28/2, кв. 

43

м. Київ, Київська, Вінницька, Одеська, 
Дніпропетровська, Запоріжська, 

Донецька, Харківська, Львівська, 
Тернопільська, Хмельницька області, 

АР Крим, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова 

Пошта", м. Полтава, 
31316718

36021, м. Полтава, вул. 
Калініна, 20, к. 12

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційні 
системи", м. Севастополь, 

31968149

99040, м. Севастополь, 
вул. Ген. Хрюкіна, 4, 

кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СКАЙНЕТ", м. Полтава, 

30601161

36004, м. Полтава-4, 7, 
кв. 8

м. Полтава, с. Разсошенці Полтавський 
район Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ТАК", 

м. Черкаси, 30599179

18000, м. Черкаси, вул. 
О. Дашковича, 39, кім. 

102

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 195 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3910 34612313 АВ № 303404 12.01.2007 12.01.2007 12.01.2012 м. Полтава телемереж не діюча

3911 2233916389 АВ № 303405 16.01.2007 16.01.2007 16.01.2012 смт Новодонецьке Донецької області телемереж не діюча

3912 33528184 АВ № 303407 16.01.2007 16.01.2007 16.01.2012 м. Запоріжжя телемереж не діюча

3913 22978373 АВ № 303408 16.01.2007 16.01.2007 16.01.2012 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

3914 31242602 АВ № 303409 16.01.2007 16.01.2007 16.01.2012 м. Київ не діюча

3915 34113025 АВ № 303417 18.01.2007 18.01.2007 18.01.2012 телемереж не діюча

3916 22101109 АВ № 303418 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 м. Виноградів Закарпатської області телемереж не діюча

3917 22101109 АВ № 303419 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 телемовлення не діюча

3918 20107295 АВ № 303420 18.01.2007 18.01.2007 18.01.2012 телемереж не діюча

3919 14055513 АВ № 303421 18.01.2007 18.01.2007 18.01.2012 м. Тернопіль телемереж не діюча

3920 00374806 АВ № 303422 18.01.2007 18.01.2007 18.01.2012 не діюча

3921 31964385 АВ № 303423 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 телемереж не діюча

3922 1895414836 АВ № 303424 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 м. Миргород Полтавської області телемереж не діюча

3923 30785311 АВ № 303425 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 м. Київ телемереж не діюча

3924 30549856 АВ № 303426 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 м. Коростень Житомирська область телемереж не діюча

3925 24067121 АВ № 303427 19.01.2007 19.01.2007 19.01.2012 Донецька область не діюча

3926 30520308 АВ № 303428 20.01.2007 20.01.2007 20.01.2012 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ГАЛА-НЕТ", м. Полтава, 

34612313

36004, м. Полтава, вул. 
Головко, 18, кв. 122

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Четраускас 
Наталя Семенівна, смт 

Новодонецьке, Донецька 
обл., 2233916389

85010, Донецька обл., 
смт. Новодонецьке, вул. 

Куйбишева, 12, кв. 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія-МІРІК-
ТВ", м. Запоріжжя, 

33528184

69093, м. Запоріжжя, 
вул. Зестафонська, 22, 

кв. 78

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Торгово-виробнича фірма 

"Зурбаган", м. Конотоп, 
Сумська обл., 22978373

41600, Черкаська обл., 
м. Конотоп, вул. 

Успенсько-Троїцька, 
39, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА", 

31242602, м. Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Глухівські 

телекомунікаційні 
системи", смт Ямпіль, 

Сумська обл., 34113025

41200, Сумська обл., 
Ямпільський р-н, смт 
Ямпіль, вул. 50 років 

СРСР, 2

м. Глухів та смт Ямпіль Сумської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Виноградів ТВ", м. 

Виноградів, Закарпатська 
обл., 22101109

90300, Закарпатська 
обл., Виноградівський 
р-н, м. Виноградів, пл. 

Миру, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Виноградів ТВ", м. 

Виноградів, Закарпатська 
обл., 22101109

90300, Закарпатська 
обл., Виноградівський 
р-н, м. Виноградів, пл. 

Миру, 4

м. Виноградів та Виноградівський район 
Закарпатської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телестудія 
"Світоч", м. Ямпіль, 

Вінницька обл., 20107295

24500, Вінницька обл., 
м. Ямпіль, вул. 

Комсомольська, 33/1

с. Городківка Крижопільського району 
та м. Ямпіль вінницької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Беркут", м. Тернопіль, 

14055513

46018, м. Тернопіль, 
вул. Миру, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Лохвицький спиртовий 

комбінат", м. 
Червонозаводське, 
Лохвицький р-н, 

Полтавська обл., 00374806

37240, Полтавська обл., 
Лохвицький р-н, м. 

Червонозаводське, вул. 
Червоноармійська, 10

м. Червонозаводське Лохвицького 
району Полтавської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Квант", м. Курахове, 

Донецька обл., 31964385

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, м. 

Курахове, вул. 
Пушкіна, 2, кв. 4

м. Курахове Мар'їнського району 
Донецької області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Булкін 

Микола Олександрович, м. 
Миргород, Полтавська обл., 

1895414836

Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Гоголя, 

162, кв. 123

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПОСТ 
ЕКСПРЕС СЕРВІС", м. 

Київ, 30785311

03057, м. Київ, вул. 
Індустріальна, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Он Лайн", м. Коростень, 

Житомирська обл., 
30549856

11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. 

Кірова, 28 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

Україна", 24067121, м. 
Донецьк

83052, м. Донецьк, вул. 
Сибірська, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ромсат 

Комунікейшинз 
Інтегрейтед", м.Київ, 

30520308

03127, м. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 100/2

м. Черкаси, м. Харків, м. 
Хмельницьккий

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 196 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3927 00191951 АВ № 303429 20.01.2007 20.01.2007 20.01.2012 Донецька область не діюча

3928 34613610 АВ № 303430 20.01.2007 20.01.2007 20.01.2012 м. Київ не діюча

3929 34287580 АВ № 303437 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 м. Київ, Київська область не діюча

3930 24995967 АВ № 303438 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 телемереж не діюча

3931 32576305 АВ № 303439 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 телемереж не діюча

3932 34287580 АВ № 303440 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 телемереж не діюча

3933 31413242 АВ № 303441 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 м. Київ, Київська область не діюча

3934 33656297 АВ № 303442 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 м. Сімферополь телемереж не діюча

3935 00379324 АВ № 303443 24.01.2007 24.01.2007 24.01.2012 м. Хуст Закарпатської області телемереж не діюча

3936 23008659 АВ № 303446 26.01.2007 26.01.2007 26.01.2012 м. Ізюм Харківської області телемереж не діюча

3937 19123337 АВ № 303447 26.01.2007 26.01.2007 26.01.2012 м. Київ телемовлення не діюча

3938 2938220639 АВ № 303448 26.01.2007 26.01.2007 26.01.2012 Кіровоградська область не діюча

3939 32299510 АВ № 303450 31.01.2007 31.01.2007 31.01.2012 не діюча

3940 24704496 АВ № 303451 31.01.2007 31.01.2007 31.01.2012 м. Житомир телемереж не діюча

3941 2426706155 АВ № 303452 31.01.2007 31.01.2007 31.01.2012 м. Слов'янськ Донецької області не діюча

3942 34512788 АВ № 303455 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2012 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

49000, м. 
Дніпропетровськ, пл. 

Леніна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЖитлоКомфорт Телеком", 
м. Київ, 34613610

04209, м. Київ, вул. 
Лебединська, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київщина-
Телеком", 34287580, м. Київ

01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 67-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Теле-Ком", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
24995967

50065, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Косіора, 51а/34

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лайнком 

Нетворк Інк.", м. 
Дніпропетровськ, 32576305

49040, м. 
Дніпропетровськ, 

Запорізьке шосе, б. 56, 
корп. 6, кв. 405

м. Дніпропетровськ та смт Дослідне 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВЩИНА-ТЕЛЕКОМ", 
м. Київ, 34287580

01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 67-Б

м. Обухів, м. Українка, м. Бориспіль 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Адамант", м. Київ, 
31413242

02217, м. Київ, вул. 
Закревського, 22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Сімферопльське кабельне 

альтернативне 
телебачення", м. 

Сімферополь, 33656297

95044, м. Сімферополь, 
вул. Залеська, 82/63, к. 

45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Веста-

2005", м. Хуст, 
Закарпатська обл., 

00379324

90400, Закарпатська 
обл., м. Хуст, вул. 

Августина Волошина, 
44

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "ТОНІС-
Ізюм", м. Ізюм, Харківська 

обл., 23008659

64300, Харківська обл., 
м. Ізюм, вул. Гоголя, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне підприємство 
"Інститут електроніки та 

зв'язку Української академії 
наук національного 
прогресу",  м. Київ, 

19123337

03148, м. Київ, просп. 
50-річчя Жовтня, 2-Б

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бур'янов 

Костянтин Володимирович, 
м. Кіровоград, 2938220639

м. Кіровоград, пров. 
Степовий, 31

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Шахтарськантрацит", 

32299510, м. Шахтарськ 
Донецької області

86211, Донецька обл., 
м. Шахтарськ, вул. 

Крупської, 20

м. Шахтарськ, м. Харцизьк Донецької 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирський міський 
інформаційний центр", м. 

Житомир, 24704496              
                                         

10003, м. Житомир, вул. 
Ольжича, 9 Технічне обслуговування і експлуатація телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Свечинський 
Андрій Геннадійович, м. 

Красноармійськ, Донецька 
обл., 2426706155

85300, Донецька обл., 
м. Красноармійськ, вул. 

Квіленка, 70

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Глобальні 
телекомунікаційні 

системи", м. 
Дніпропетровськ, 34512788

49040, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 

Тополь-1, вул. 
Джинчарадзе, 12А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 197 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3943 00216757 АВ № 303456 02.02.2007 02.02.2007 02.02.2012 м. Запоріжжя не діюча

3944 23839509 АВ № 303457 05.02.2007 05.02.2007 05.02.2012 м. Хмельницький телемереж не діюча

3945 32179555 АВ № 303458 05.02.2007 05.02.2007 05.02.2012 м. Хмельницький телемереж не діюча

3946 30499679 АВ № 303459 26.01.2007 26.01.2007 26.01.2012 телемереж не діюча

3947 32264247 АВ № 303460 05.02.2007 05.02.2007 05.02.2012 не діюча

3948 24001079 АВ № 303461 06.02.2007 06.02.2007 06.02.2012 м. Суми не діюча

3949 32708443 АВ № 303462 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2012 не діюча

3950 13825736 АВ № 303463 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2012 м. Львів телемереж не діюча

3951 20190913 АВ № 303464 08.02.2007 08.02.2007 23.04.2008 м. Дніпропетровськ кабельне телемовлення не діюча

3952 30323200 АВ № 303465 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2012 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

3953 34765388 АВ № 303466 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2012 м. Київ не діюча

3954 34765388 АВ № 303467 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2012 Київська область не діюча

3955 33633615 АВ № 303470 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 м. Київ не діюча

3956 24631372 АВ № 303471 09.02.2007 09.02.2007 24.02.2009 м. Тернопіль радіомовлення не діюча

3957 31336650 АВ № 303472 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 м. Котовськ Одеської області телемереж не діюча

3958 33270581 АВ № 303473 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 Луганська область не діюча

3959 21362687 АВ № 303474 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 Черкаська область телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Український 

науково-дослідний 
проектно-

конструкторський та 
технологічний інститут 

трансфарматоробудування", 
00216757, м. Запоріжжя

69069, м. Запоріжжя, 
Дніпропетровське 

шосе, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Муніціпальна 
Телерадіокомпанія "Вибір", 
м. Хмельницький, 23839509

29000, м. 
Хмельницький, просп. 

Миру, 59, к. 303

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТВ-
Сервіс", м. Хмельницький, 

32179555

29000, м. 
Хмельницький, просп. 

Миру, 59, к. 612

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Теленавігатор" м. Кривий 
Ріг, 30499679

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Кобилянського, 219

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області, м. Долинська Кіровоградської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інет", м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

32264247

50076, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг,  вул. 
Корнійчука, 7, к. 37

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Павлабор", м. Суми, 
24001079

40002, м. Суми, вул. 
Перемоги, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комтел", 

м. Київ, 32708443

01103, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 8, кв. 

9

Харківська, Дніпропетровська, Одеська 
області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Центуріон", 

м. Львів, 13825736

79022, м. Львів, вул. 
Виговського, 29 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Фальстап", м. 

Дніпропетровськ, 20190913

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Барикадна, 3

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Візит", м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 30323200

68010, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Поперечна, 

2, кв. 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕКОС-

Тел", 34765388, м. Київ

01034, м. Київ, вул. 
Володимирська, 46

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕКОС-

Тел", 34765388, м. Київ

01034, м. Київ, вул. 
Володимирська, 46

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МІК-

телеком", м. Київ, 33633615

02100, м. Київ, бульв. 
Верховної Ради, 18, кв. 

113

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство телеорганізація 

"Українська хвиля", м. 
Тернопіль, 24631372

46022, м. Тернопіль, 
вул.  Л. Українки, 8/60

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телевізійний кабельний 

центр", м. Котовськ, 
Одеська обл., 31336650

66301, Одеська обл., м. 
Котовськ, вул. 

Самборського, 592, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот", м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл., 33270581

93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, вул. 

Пивоварова, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Сатурн-
TV", м. Умань, Черкаська 

обл., 21362687

20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. 
Старицького, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 198 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3960 21362687 АВ № 303475 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 Черкаська область радіомовлення не діюча

3961 2163702577 АВ № 303476 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 м. Пирятин Полтавської області телемереж не діюча

3962 2528403363 АВ № 303477 09.02.2007 09.02.2007 09.02.2012 м. Чернігів телемереж не діюча

3963 30134140 АВ № 303482 12.02.2007 12.02.2007 12.02.2012 телемереж не діюча

3964 2354820235 АВ № 303483 12.02.2007 12.02.2007 12.02.2012 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

3965 2897901784 АВ № 303484 15.02.2007 15.02.2007 15.02.2012 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

3966 2595222661 АВ № 303485 15.02.2007 15.02.2007 15.02.2012 м. Винники Львівської області телемереж не діюча

3967 30542253 АВ № 303487 15.02.2007 15.02.2007 15.02.2012 м. Бердянськ Запорізької області телемереж не діюча

3968 22489177 АВ № 303488 16.02.2007 16.02.2007 16.02.2012 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

3969 32079218 АВ № 303489 16.02.2007 16.02.2007 16.02.2012 Полтавська область не діюча

3970 33265388 АВ № 303497 20.02.2007 20.02.2007 20.02.2012 телемереж не діюча

3971 25023410 АВ № 303498 20.02.2007 20.02.2007 31.01.2009 кабельне телемовлення не діюча

3972 2546018079 АВ № 303499 21.02.2007 21.02.2007 21.02.2012 м. Білицьке Донецької області телемереж не діюча

3973 31720260 АВ № 303501 23.02.2007 23.02.2007 23.02.2012 не діюча

3974 33671556 АВ № 303502 23.02.2007 23.02.2007 23.02.2012 м. Красноперекопськ АР Крим телемереж не діюча

3975 31580085 АВ № 303505 26.02.2007 26.02.2007 26.02.2012 м. Болград Одеської області телемереж не діюча

3976 21629133 АВ № 303506 27.02.2007 27.02.2007 27.02.2012 м. Київ не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Сатурн-
TV", м. Умань, Черкаська 

обл., 21362687

20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. 
Старицького, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Рудновський 

Геннадій Юрійович, м. 
Миргород, Полтавська обл., 

2163702577

37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. 

Гоголя, 74, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Новицька 

Світлана Анатоліївна, м. 
Чернігів, 2528403363

14034, м. Чернігів, вул. 
1 Травня, 169, корп. 1, 

кв. 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Суми 
Транс-Теле-Сервіс", м. 

Суми, 30134140

40030, м. Суми, вул. 
Садова, 33

м. Суми та м. Тростянець Сумської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Романенко 
Анатолій Петрович, м. 
Євпаторія, АР Крим, 

2354820235

97491, АР Крим, м. 
Євпаторія, смт 

Новоозерне, В/Ч А-
4543

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Несміян 

Марина Володимирівна, м. 
Васильків, Київська обл., 

2897901784

08625, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул. Фрунзе, 

38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Підлужна 
Оксана Михайлівна, м. 

Ходорів, Львівська обл., 
2595222661

81750, Львівська обл., 
Жидачівський р-н, м. 

Ходорів, вул. 16 Липня, 
6, кв. 4 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Орбіта 
сервіс TV", м. Бердянськ, 
Запорізька обл., 30542253

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна багатопрофільна 
фірма "Дельта", м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 22489177

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Суворова, 

62

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Науково-виробнича фірма 

"ЛІНК", м. Кременчук, 
Полтавська обл., 32079218

39601, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 
Щорса, 74, кв. 83

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЗЕВС-КР", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
33265388

50106, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Фабрична, 3/16

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"САТЕЛІТ", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
25023410

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Тинка, 1, прим. 111

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Романюк 

Анатолій Володимирович, 
м. Білицьке, Донецька обл., 

2546018079

85043, Донецька обл., 
м. Білицьке, вул. 
Соцпраці, 3, кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Севастополь, АР Крим, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Житомирська, 

Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, 

Чернівецька, Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "КТБ 

плюс", м. 
Красноперекопськ, АР 

Крим, 33671556

96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. 

Чкалова, 3, кв. 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне 
сільськогосподасрьке 

підприємство "Супер Еліт", 
м. Болград, Одеська обл., 

31580085

68700, Одеська обл., м. 
Болград, вул. 25 

Чапаєвської дивизії, 33, 
кв. 47

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, 

21629133, м. Київ

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 199 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3977 25001791 АВ № 303509 02.03.2007 02.03.2007 02.02.2012 Дніпропетровська область телемереж не діюча

3978 34487322 АВ № 303510 02.03.2007 02.03.2007 02.03.2012 м. Київ не діюча

3979 2109410937 АВ № 303513 05.03.2007 05.03.2012 м. Слов'янськ Донецької області телемереж не діюча

3980 34355681 АВ № 303514 05.03.2007 05.03.2007 05.03.2012 не діюча

3981 32708443 АВ № 303515 05.03.2007 05.03.2007 05.03.2012 не діюча

3982 24729846 АВ № 303516 05.03.2007 05.03.2007 05.03.2017 м. Київ не діюча

3983 20592988 АВ № 303517 05.03.2007 05.03.2007 05.03.2012 Київська область у сільській місцевості не діюча

3984 20592988 АВ № 303518 05.03.2007 05.03.2007 05.03.2012 Київська область не діюча

3985 2456209914 АВ № 303520 28.02.2007 28.02.2007 28.02.2012 телемереж не діюча

3986 2767312415 АВ № 303521 07.03.2007 07.03.2007 07.03.2012 телемереж не діюча

3987 34487322 АВ № 303522 07.03.2007 07.03.2007 06.03.2012 м. Київ міжміський не діюча

3988 30921801 АВ № 303524 14.03.2007 14.03.2007 14.03.2012 телемереж не діюча

3989 33131179 АВ № 303525 14.03.2007 14.03.2007 14.03.2012 м. Сімферополь телемереж не діюча

3990 33140052 АВ № 303526 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 Одеська область не діюча

3991 20227473 АВ № 303527 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 телемереж не діюча

3992 22500358 АВ № 303528 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 м. Одеса не діюча

3993 30032288 АВ № 303529 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 м. Сарни Рівненської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кривбас-

Телеком", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

25001791

50029, 
Дніпропетровьска обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Ногіна, 7/1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", 34487322, м. Київ

01025, м. Київ, вул. 
Велика Житомирська, 
20, літера А, Нежиле 

приміщення № 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Зінченко 

Володимир Олександрович, 
м. Слов'янськ, Донецька 

обл., 2109410937

84101, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, пров. 
Донський, 3, кв. 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДЖ-
ТЕЛ", м. Київ, 34355681

04107, м. Київ, вул. 
Підгірна/Татарська, 3/7

м. Київ, Київська, Дніпропетровська, 
Донецька, Закарпатська, Запорізька, 

Київська, Львівська, Одеська, 
Харківська області, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комтел", 

м. Київ, 32708443

01103, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 8, кв. 

9

Рівненська, Миколаївська області, АР 
Крим

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Персональні 

міські комунікації", 
24729846, м. Київ

01033, м. Київ, вул. 
Микільсько-Ботанічна, 

6/8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективне підприємство 
"Дзвоник", с. Горенка, 

Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 20592988

08105, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

р-н, с. Горенка, вул. 
Київська, 68а

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективне підприємство 
"Дзвоник", с. Горенка, 

Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл., 20592988

08105, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

р-н, с. Горенка, вул. 
Київська, 68а

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Боровик 

Андрій Васильович, м. 
Гребінка, Полтавська обл., 

2456209914

37400, Полтавська обл., 
м. Гребінка, вул. 
Кошового, 1, 6

смт Новооржицьке Оржицького району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ошитьор Ігор 
Анатолійович, м. Кривий 

Ріг, Дніпропетровська обл., 
2767312415

50056, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг, мкр. 
Сонячний, 22, 22

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

01025, м. Київ, вул. 
Велика Житомирська, 
20, літера А, Нежиле 

приміщення № 11

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-

Плюс", смт Черкаське, 
Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл., 

30921801

51272, 
Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 

смт Черкаське, вул. 
Лісна, 4

смт Меліоративний, Губниха-1 та м. 
Перещепено дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Наш 
канал", м. Сімферополь, 

33131179

95053, м. Сімферополь, 
вул. Чапаєва, 2А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Скайлайн 
Телеком", 33140052, м. 

Одеса 

65000, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 52, 

кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "КТV-
Плюс", м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
20227473

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Радянська, 59

м. Павлоград, сел. 18 вересня 
Дніпропетропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фірма "Стаф" Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю, 
22500358, м. Одеса

65045, м. Одеса, вул. 
Катеринська, 48, к. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телсет-
Рівне", м. Рівне, 30032288

33027, м. Рівне, вул. 
Орлова, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 200 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

3994 2308912115 АВ № 303530 15.03.2007 15.03.2007 14.03.2012 с. Решитилівка Полтавської області телемереж не діюча

3995 34255119 АВ № 303531 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 м. Ромни Сумської області телемереж не діюча

3996 23972674 АВ № 303532 15.03.2007 15.03.2007 15.03.2012 Львівська область не діюча

3997 00306650 АВ № 303533 16.03.2007 16.03.2007 16.03.2012 Тернопільська область не діюча

3998 2605611032 АВ № 303534 21.03.2007 21.03.2007 21.03.2012 телемереж не діюча

3999 33968601 АВ № 303535 19.03.2007 19.03.2007 19.03.2012 м. Сєверодонецьк Луганської області не діюча

4000 34306833 АВ № 303538 21.03.2007 21.03.2007 21.03.2012 Львівська область не діюча

4001 32135675 АВ № 303539 23.03.2007 23.03.2012 23.03.2012 Харківська область  не діюча

4002 33961648 АВ № 303540 23.03.2007 23.03.2012 23.03.2012 Запорізька область не діюча

4003 32379082 АВ № 303541 23.03.2007 15.03.2012 15.03.2012 Україна радіомовлення  не діюча

4004 14369134 АВ № 303542 23.03.2007 23.03.2012 23.03.2012 Україна пошта  не діюча

4005 31636792 АВ № 303543 26.03.2007 26.03.2012 26.03.2012 м. Черкаси телемереж  не діюча

4006 2097215275 АВ № 303544 26.03.2007 26.03.2012 26.03.2012 м. Ізмаїл Одеської області телемереж  не діюча

4007 33495154 АВ № 303545 26.03.2007 26.03.2012 26.03.2012 м. Київ телемереж  не діюча

4008 21560045 АВ № 303548 23.03.2007 23.03.2012 23.03.2012 Україна пошта  не діюча

4009 34449774 АВ № 303549 28.03.2007 28.03.2012 28.03.2012 м. Луганськ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мордовський 
Володимир Васильович, с. 
Сені, Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.,  
2308912115

38400, Полтавська обл., 
Решетилівський р-н, с. 

Сені

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі "ЮСАНА", м. 
Ромни, Сумська обл., 

34255119

42007, Сумська обл., м. 
Ромни, 1-й пров. 

Маяковського, 2А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Кіпрське 
спільне підприємство з 

іноземними інвестиціями у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Українська хвиля", м. 
Львів, 23972674

79000, м. Львів, вул. 
Листопадового Чину, 

22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Тернопільське 

об'єднання "Текстерно", 
00306650, м. Тернопіль

46010, м. Тернопіль, 
вул. Тектильна, 18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Серов Руслан 

Миколайович, смт 
Чорноморське, АР Крим, 

2605611032

96400, АР Крим, смт 
Чорноморське, пров. 

Південний, 8

смт Чорноморське, с. Межводне АР 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Інститут азотної 

промисловості і продуктів 
органічного синтезу", м. 

Сєверодонецьк, Луганська 
обл., 33968601

93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, вул. 

Вілєсова, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"МІСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР", 32135675, м. 

Харків

61166, м. Харків, просп. 
Леніна, 38

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи 
зв'язку та автоматизації", м. 

Запоріжжя, 33961648

69063, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 8

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українське сервісне 
підприємство", м. Київ, 

32379082

02098, м. Київ, просп. 
Павла Тичини, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН", м. 

Львів, 14369134

79035, м. Львів, вул. 
Зелена, 147

пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Кабельно-ефірні 

телевізійні системи і К" 
(ТОВ "КЕТС і К"), м. 

Черкси, 31636792

18005, м. Черкаси, 
бульв.Шевченка, 411

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Косцов 

Валерій Вікторович, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

2097215275

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Поперечна, 

2, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пролайн 

ТМ", м. Київ, 33495154

02121, м. Київ, вул. 
Декабристів, 6-Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українське державне 
підприємство поштового 
зв`язку "Укрпошта", м. 

Київ, 21560045
                                                 
                                                 
                                                 

                           

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 22

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Майбутні комунікації", м. 
Луганськ, 34449774

91055, м. Луганськ, вул. 
Совєтская, 62

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 201 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4010 01180116 АВ № 303550 28.03.2007 28.03.2012 28.03.2012 Одеська область  не діюча

4011 25401674 АВ № 303551 28.03.2007 28.03.2012 28.03.2012 Україна пошта  не діюча

4012 00191187 АВ № 303552 30.03.2007 30.03.2012 м. Краматорськ Донецької області не діюча

4013 30662994 АВ № 303553 02.04.2007 02.04.2012 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

4014 2586008618 АВ № 303554 02.04.2007 02.04.2012 телемереж не діюча

4015 34359707 АВ № 303556 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 м. Зугрес Донецької області не діюча

4016 25533111 АВ № 303557 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 Дніпропетровська область не діюча

4017 23106497 АВ № 303558 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 Вінницька область не діюча

4018 23106497 АВ № 303559 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 м. Вінниця телемереж не діюча

4019 33945804 АВ № 303560 05.04.2007 05.04.2012 04.04.2012 м. Київ телемереж не діюча

4020 34869179 АВ № 303561 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4021 33002335 АВ № 303562 05.04.2007 05.04.2012 05.04.2012 м. Чугуїв Харківської області телемереж не діюча

4022 34832752 АВ № 303563 10.04.2007 10.04.2012 10.04.2012 Україна не діюча

4023 20057835 АВ № 303565 11.04.2007 24.08.2012 24.08.2012 не діюча

4024 25357186 АВ № 303566 11.04.2007 11.04.2012 11.04.2012 м. Луганськ телемереж не діюча

4025 32654530 АВ № 303567 12.04.2007 30.01.2019 30.01.2019 Черкаська область не діюча

4026 32497983 АВ № 303570 12.04.2007 12.04.2012 12.04.2012 м. Ізяслав Хмельницької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Одеська національна 
академія зв'язку ім. О.С. 

Попова, 01180116, м. Одеса

65029, м. Одеса, вул. 
Ковальська, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пост-
Інтернейшнл", м. Київ, 

25401674

04060, м. Київ, вул. 
Подвойського, 9-А

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Краматорський 
металургійний завод імені 
Куйбишева", 00191187, м. 
Краматорськ Донецької 

області

84303, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 

Моріса Тореза, 18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
багатопрофільне 

підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Велсат", м. Ізмаїл, Одеська 
обл., 30662994

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

48, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Переверза 

Сава Маркович, с. Багате, 
Ізмаїльський р-н, Одеська 

обл., 2586008618

68671, Одеська обл., 
Ізмаїльський р-н, с. 

Багате, вул. Суворова, 
11 

с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зуївський 

енергомеханічний завод", 
м. Донецьк, 34359707

83030, м. Донецьк, вул. 
Майська, 86

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІМПУЛЬС", м. 

Дніпропетровськ, 25533111

49006, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Кавалерійська, 6, к. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт", м. 

Вінниця, 23106497

21009, м. Вінниця, вул. 
Київська, 14, корпус "Б"

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Вінтелепорт", м. Вінниця, 
23106497

21009, м. Вінниця, вул. 
Київська, 14, корпус "Б"

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КВАДРОТЕК", м. Київ, 
33945804

01032, м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 38/40-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Запорізька фірма 

"Телерадіокомпанія 
"Скіфія", м. Запоріжжя, 

34869179

69095, м. Запоріжжя, 
вул. Гоголя, 100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАКАТ 
ТВ", м. Чугуїв, Харківська 

обл., 33002335

63500, Харківська обл., 
м. Чугуїв, вул. 

Харківська, 105-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лінком-

3000", м. Київ, 34832752

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, м. Київ, 

20057835

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12 А

м. Київ, Київська, Чернігівська, 
Вінницька, Житомирська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Інтернет-
Сервіс", м. Луганськ, 

25357186

91016, м. Луганськ, вул. 
Демьохіна, 31, кв. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гєліос", 

м. Черкаси, 32654530

18023, м. Черкаси, вул. 
Одеська, 8

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Візит-Контакт", м. Ізяслав, 

Хмельницька обл., 
32497983

30300, Хмельницька 
обл., м. Ізяслав, вул. 

Тургенєва, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 202 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4027 20272752 АВ № 303571 12.04.2007 30.08.2009 30.08.2009 Дніпропетровська область не діюча

4028 30537772 АВ № 303572 16.04.2007 16.04.2012 16.04.2012 м. Сміла Черкаської області телемереж не діюча

4029 2938220639 АВ № 303573 16.04.2007 16.04.2012 16.04.2012 Кіровоградська область не діюча

4030 31066353 АВ № 303580 19.04.2007 07.12.2010 07.12.2010 Сумська область не діюча

4031 31066353 АВ № 303581 19.04.2007 14.09.2010 14.09.2010 Сумська область не діюча

4032 34823863 АВ № 303582 20.04.2007 20.04.2012 20.04.2012 Дніпропетровська область не діюча

4033 34172855 АВ № 303583 25.04.2007 25.04.2012 м. Зміїв Харківської області телемереж не діюча

4034 34512788 АВ № 303589 26.04.2007 26.04.2012 26.04.2012 Дніпропетровська область не діюча

4035 2987406950 АВ № 303590 26.04.2007 26.04.2012 26.04.2012 м. Городенка Івано-франківської області телемереж не діюча

4036 21653930 АВ № 303591 26.04.2007 26.04.2012 26.04.2012 м. Київ не діюча

4037 2663105119 АВ № 303592 27.04.2007 27.04.2012 27.04.2012 телемереж не діюча

4038 22599262 АВ № 303593 27.04.2007 27.04.2012 27.04.2012 Україна не діюча

4039 22599262 АВ № 303594 27.04.2007 27.04.2012 27.04.2012 Україна не діюча

4040 2391610550 АВ № 303595 27.04.2007 27.04.2012 27.04.2012 м. Ялта А Р Крим телемереж не діюча

4041 34628276 АВ № 303596 28.04.2007 28.04.2012 28.04.2012 телемереж не діюча

4042 13801109 АВ № 303597 04.05.2007 04.05.2012 04.05.2012 Львівська область не діюча

4043 34658033 АВ № 303605 04.05.2007 04.05.2007 03.05.2012 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"НВП РІК", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровіська обл., 
20272752

50000, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 

Карла Маркса, 11В, кв. 
57

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): місцевого в мережах зв'язку загального 

користування

місцевого в мережах 
зв'язку загального 

користування: 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТБ-КОМ", м. Сміла, 

Черкаська обл., 30537772

20700, Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. 

Комунарська, 7, кв. 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бур'янов 

Костянтин Володимирович, 
м. Кіровоград, 2938220639

м. Кіровоград, пров. 
Степовий, 31

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сумські 
телекомсистеми", м. Суми, 

31066353

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СУМСЬКІ 
ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", 

31066353, м. Суми 

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 4

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕМІСТ", 34823863, м. 
Дніпропетровськ

49083, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Собінова, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Медіа-Зміїв", м. Зміїв, 

Харківська обл., 34172855

63404, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Гагаріна, 

15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Глобальні 
телекомунікаційні 

системи", м. 
Дніпропетровськ, 34512788

49040, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 

Тополь-1, вул. 
Джинчарадзе, 12А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Слободян 
Василь Михайлович, с. 

Михальче, 
Городенківський р-н, Івано-

Франківська обл., 
2987406950

78134, Івано-
Франківська обл., 

Городенківський р-н, с. 
Михальче, вул. 

Грушевського, 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Кошута, 8, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Туракулов 

Андрій Джабаралійович, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
2663105119

50001, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Військове містечко-1, 1, 

кв. 6

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Синяговський 

Едуард Миколайович, м. 
Ялта, АР Крим, 2391610550

98607, АР Крим, м. 
Ялта, вул. 

Красноармійська, 44-Б, 
кв. 26 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний телецентр", с. 
Петропавлівська 

Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, 

Київська обл., 34628276

08130, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н, с. Петропавлівська 

Борщагівка, вул. 
Шкільна, 25-А

с. Петропавлівська Борщагівка Києво-
Святошинський район Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Концерн-

Електрон", 13801109, м. 
Львів

79018, м. Львів, вул. 
Стороженка, 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", м. Бердичів, 

Житомирська обл., 
34658033

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Леніна, 55

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 203 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4044 34190235 АВ № 303606 07.05.2007 07.05.2012 07.05.2012 м. Київ телемереж не діюча

4045 2968419550 АВ № 303607 10.05.2007 10.05.2012 10.05.2012 м. Снятин Івано-Франківської області телемереж не діюча

4046 2719903192 АВ № 303609 14.05.2007 14.05.2012 13.05.2012 телемереж не діюча

4047 2932704235 АВ № 303610 14.05.2007 14.05.2012 14.05.2012 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4048 24453663 АВ № 303611 14.05.2007 29.03.2017 м. Донецьк не діюча

4049 24905384 АВ № 303612 14.05.2007 14.05.2012 14.05.2012 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4050 24689584 АВ № 303613 14.05.2007 14.05.2012 14.05.2012 м. Севастополь телемереж не діюча

4051 33924061 АВ № 303618 15.05.2007 15.05.2012 15.05.2012 м. Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

4052 34832752 АВ № 303620 18.05.2007 18.05.2012 18.05.2012 м. Київ, Київська область не діюча

4053 24251847 АВ № 303622 22.05.2007 21.05.2012 м. Київ не діюча

4054 24421960 АВ № 303623 22.05.2007 22.05.2012 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж  не діюча

4055 31411313 АВ № 303625 23.05.2007 23.05.2012 Львівська область не діюча

4056 32233879 АВ № 303626 23.05.2007 10.06.2018 АР Крим не діюча

4057 05393116 АВ № 303627 29.05.2007 29.05.2012 Дніпропетровська область не діюча

4058 31149797 АВ № 303628 29.05.2007 29.05.2012 м. Харків не діюча

4059 32428108 АВ № 303629 29.05.2007 29.05.2012 м. Севастополь телемереж не діюча

4060 25018188 АВ № 303630 29.05.2007 29.05.2012 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медіа 

Прошоп", м. Київ, 34190235

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 69

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Юрійчук 
Віталій Іванович, м. 

Снятин, Івано-Франківська 
обл., 2968419550

78300, Івано-
Франківська обл., м. 

Снятин, вул. 
Грушевського, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Вдовиченко 
Микола Васильович, с. 

Скраглівка, Бердичівський 
р-н, Житомирська обл., 

2719903192

13343, Житомирська 
обл., Бердичівський р-
н, с. Скраглівка, вул. 

Леніна, 62

м. Андрушівка та смт Ружин 
Житомирської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Марковський 

Денис Вадимович, м. 
Запоріжжя, 2932704233

69114, м. Запоріжжя, 
вул. Гудименка, 34, кв. 

60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДОНБАСІНФОРМЗВ'ЯЗО
КСЕРВІС", м. Донецьк, 

24453663

83062, м. Донецьк, вул. 
Івана Ткаченка, 140А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1 000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"Муніципальна телевізійна 

мережа", м. Запоріжжя, 
24905384

69095, м. Запоріжжя, 
вул. Комунарівська, 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна 
телерадіокомпанія 

"Девком", м. Севастополь, 
24689584

99029, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 29, 

кв. 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ПІРІТ", м. Іллічівськ, 

Одеська обл., 33924061

68000, Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. 
Перемоги, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", 34832752, 
м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича фірма "ВОЛЗ", 

24251847, м. Київ

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 103-А, (В літ. 

"А"), прим. 184

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю завод 

"Павлоградтелерадіосервіс"
, м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
24421960

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 64

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трускавецькурорт 
Телеком", 31411313, м. 

Трускавець, Львівська обл.,

82200, Львівська обл., 
м. Трускавець, вул. 

Суховоля, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптима 

Телеком-Крим", м. 
Сімферополь, 32233879

95011, м. Сімферополь, 
вул. Гоголя, 17, к. 10

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ

Й ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД", 05393116, м. 

Дніпропетровськ

вул. Столєтова, 21, м. 
Дніпропетровськ, 49081

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бестнет", 

31149797, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Чернишевська, 26

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ЛАНКОМ", м. 

Севастополь, 32428108

99055, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 161, 

кв. 58

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Зв'язокбуд", м. 

Дніпропетровськ, 25018188

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Панікахи, 2, кв. 304-306

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 204 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4061 20190913 АВ № 303632 30.05.2007 30.05.2012 телемереж не діюча

4062 31248114 АВ № 303633 30.05.2007 30.05.2012 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4063 2202214172 АВ № 303636 31.05.2007 31.05.2012 Київська область не діюча

4064 05441447 АВ № 303637 29.05.2007 29.05.2012 м. Алчевськ Луганської області не діюча

4065 34781698 АВ № 303639 01.06.2007 01.06.2012 м. Сміла Черкаської області телемереж не діюча

4066 34530372 АВ № 303642 04.06.2007 04.06.2012 не діюча

4067 21271068 АВ № 303643 05.06.2007 05.06.2012 Херсонська область не діюча

4068 34990753 АВ № 303644 05.06.2007 05.06.2012 м. Донецьк телемереж не діюча

4069 2012100034 АВ № 303646 05.06.2007 05.06.2012 м. Кіровськ Луганська область телемереж не діюча

4070 25291464 АВ № 303649 04.06.2007 03.04.2017 Україна аудіотекс не діюча

4071 20422105 АВ № 303654 11.06.2007 11.06.2012 м. Бердичв Житомирської області телемереж не діюча

4072 2428202960 АВ № 303655 11.06.2007 11.06.2012 телемереж не діюча

4073 32165379 АВ № 303657 23.05.2007 23.05.2012 телемереж не діюча

4074 32074513 АВ № 303660 13.06.2007 13.06.2012 м. Київ не діюча

4075 26092011 АВ № 303661 13.06.2007 13.06.2012 м. Коростишів Житомирської області телемереж не діюча

4076 31248114 АВ № 303662 14.06.2007 14.06.2012 м. Біла Церква Київської області не діюча

4077 14073089 АВ № 303663 15.06.2007 15.06.2012 Харківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Фальстап", м. 

Дніпропетровськ, 20190913

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Барикадна, 3

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне та м. 
Новомосковськ Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Белком", м. 

Біла Церква, Київська обл., 
31248114

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Богдана 
Хмельницького, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Павліченко 

Олег Іванович, смт 
Терезине, Білоцерківський 

р-н, Київська обл., 
2202214172

09133, Київська обл., 
Білоцерківський р-н, 

смт Терезине, вул. 
Гагаріна, 1, кв. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Алчевський 

металургійний комбінат", 
05441447, м. Алчевськ, 

Луганська обл.

94202, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Шмідта, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Сміла-

ТВ", м. Сміла, Черкаська 
обл., 34781698

20700, Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Баумана, 

18А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " 
Українські системи 

зв'язку", м. Київ, 34530372

04112, м. Київ, вул. 
Оранжерейна, 3

м. Київ, Київська, Луганська, 
Харківська, Дніпропетровська, Одеська, 
Вінницька, Львівська області, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТЕКО-ЛТД", 21271068, м. 
Херсон

73000, м. Херсон, вул. 
Комсомольська, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сателіт 

2007", м. Донецьк, 
34990753

83111, м. Донецьк, вул. 
Петровського, 256, кв. 

48

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Лиходій 

Олександр Михайлович, м. 
Стаханов, Луганська обл., 

2012100034

94013, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 

Стаханова, 3А, кв. 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Т.Р. 

Комьюнікейшн", м. Київ, 
25291464

01042, м. Київ, пров. 
Новопечерський, 19/3

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Верховина", м. Бердичів, 
Житомирська обл., 

20422105

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, пл. 

Соборна, 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хорошун 

Світлана Олександрівна, м. 
Чернігів, 2428202960

14034, м. Чернігів, вул. 
1 Травня, 169, корп. 1, 

кв. 25

м. Чернігів, м. Каховка Херсонської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кооператор", м. Великі 
Мости, Сокальський р-н, 
Львівська обл., 32165379

80074, Львівська обл., 
Сокальський р-н, м. 
Великі Мости, вул. 

Львівська, 66

м. Великі Мости Сокальського району 
Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Космонова", м. Київ, 
32074513

04107, м. Київ, вул. 
Тропініна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія 

"Коростишівська 
Верховина"товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 
"Верховина", м. 

Коростишів, Житомирська 
обл., 26092011

12500, Житомирська 
обл., м. Коростишів, 

вул. Більшовицька, 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Белком", 

31248114, м. Біла Церква 
Київської області

09100, Київська обл., м. 
Біла церква, вул. 

Богдана 
Хмельницького, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАРК 
ОК ЛТД", 14073089, м. 

Харків

61204, м. Харків, просп. 
Людвіга Свободи, 42, 

кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 205 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4078 30411181 АВ № 303664 14.06.2007 14.06.2012 АР Крим не діюча

4079 34726705 АВ № 303666 18.06.2007 15.09.2010 м. Київ Технічне обслуговування і експлуатація телемереж телемереж не діюча

4080 34726705 АВ № 303667 18.06.2007 12.09.2007 Україна не діюча

4081 34726705 АВ № 303668 18.06.2007 23.09.2012 не діюча

4082 31602192 АВ № 303672 19.06.2007 19.06.2012 м. Вінниця телемереж не діюча

4083 23934521 АВ № 303677 20.06.2007 5 років 19.06.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4084 34790257 АВ № 303678 20.06.2007 5 років 20.06.2012 Запорізька область не діюча

4085 2775207810 АВ № 303680 25.06.2007 5 років 25.06.2012 телемереж не діюча

4086 14116433 АВ № 303683 27.06.2007 27.06.2012 м. Херсон не діюча

4087 31720260 АВ № 303684 27.06.2007 27.06.2012 телемереж не діюча

4088 19415293 АВ № 303698 05.07.2007 30.12.2009 м. Вишгород Київської області телемереж не діюча

4089 33830754 АВ № 303700 06.07.2007 06.07.2012 м. Київ не діюча

4090 23844054 АВ № 303701 05.07.2007 05.07.2012 Хмельницька область телемовлення не діюча

4091 21949777 АВ № 303702 06.07.2007 03.08.2011 Донецька область не діюча

4092 2245812691 АВ № 303703 06.07.2007 06.07.2012 м. Родинське Донецької області телемереж не діюча

4093 21949777 АВ № 303704 06.07.2007 12.09.2010 Донецька область не діюча

4094 33968051 АВ № 303705 06.07.2007 06.07.2012 не діюча

4095 22485498 АВ № 303706 04.07.2007 12.12.2018 Одеська область діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Камиш-Бурун", 

30411181, м. Керч

98310, АР Крим, м. 
Керч, вул. 

Орджонікідзе, 1-В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", м. 
Київ, 34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", м. 
Київ, 34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевий телефонний 
зв'язок з можливістю 

використання системи 
типу WLL технології 

CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", м. 
Київ, 34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, 
Донецька, Луганська, Львівська, 

Одеська, Харківська області, АР Крим

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): міжнародного та міжміського комутованого 

зв'язку

міжнародного та 
міжміського 

комутованого зв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"СМАРТ", м. Вінниця, 

31602192

21050, м. Вінниця, вул. 
Свердлова, 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САТ' 
95", м. Дніпропетровськ, 

23934521

49000, м. 
Дніпропетровськ, пров. 
Екіпажний, буд. 12, кв. 

8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОМЄГА-

ГРУП", 34790257, м. 
Запоріжжя

69000, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 97А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Скрипник 

Владислав Геннадійович, м. 
Димитров, Донецька обл., 

2775207810

85324, Донецька обл., 
м. Димитров, пров. 

Львівський, 1, кв. 21

м. Красноармійськ, м. Комсомольське, 
смт Новий Світ Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Мале 

підприємство "Незалежна 
телекомпанія "Норма-4", м. 

Херсон, 14116433

73000, м. Херсон, вул. 
Покришева,16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Київ, с. Чайки Києво-Святошинського 
району, м. Бориспіль Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "Ультра 
лтд" у вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю

07300, Київська обл., 
Вишгородський р-н, м. 

Вишгород, пр. І. 
Мазепи, 7, прим. 53

Технічне обслуговування і експлуатації телемереж 
(телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРТЕЛЕКОМ", м. 
Київ, 33830754

01014, м. Київ, 
вул.Бастіонна, 15, оф.3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Дочірнє 
підприємство "Контакт-

Славута", м. Славута, 
Хмельницька обл., 

23844054

30000, Хмельницька 
обл., м. Славута, вул. 

Кузовкова, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фтіком", 

м. Донецьк, 21949777

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Думяк Степан 
Омелянович, м. Родинське, 
Донецька обл., 2245812691

85310, Донецька обл., 
м. Родинське, вул. 

Пушкіна, 2А, кв. 26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фтіком", 

м. Донецьк, 21949777

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

телеком", с. Безпечна, 
Сквирський р-н, Київська 

обл., 33968051

09025, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. 

Безпечна, вул. Ордаша, 
19

м. Київ, Київська, Харківська, Одеська, 
Дніпропетровська, Львівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ТЕНЕТ", м. Одеса, 
22485498

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 2-А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 206 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4096 34637008 АВ № 303707 06.07.2007 06.07.2012 АР Крим не діюча

4097 23844054 АВ № 303708 05.07.2007 05.07.2012 м. Славута Хмельницької області телемереж не діюча

4098 2285110110 АВ № 303712 05.07.2007 05.07.2012 не діюча

4099 13796058 АВ № 303713 10.07.2007 10.07.2012 м. Львів не діюча

4100 22463953 АВ № 303714 11.07.2007 10.07.2012 м. Одеса телемереж не діюча

4101 33077646 АВ № 303715 11.07.2007 10.07.2012 телемереж не діюча

4102 25074146 АВ № 303723 11.07.2007 11.07.2012 м. Чернівці телемереж не діюча

4103 2358400431 АВ № 303725 11.07.2007 11.07.2012 Донецька область не діюча

4104 34250016 АВ № 303727 17.07.2007 17.07.2012 м. Стаханов Луганської області телемереж не діюча

4105 32905650 АВ № 303728 17.07.2007 17.07.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4106 31078077 АВ № 303729 17.07.2007 16.07.2012 телемовлення не діюча

4107 32708443 АВ № 303730 18.07.2007 18.07.2012 Україна не діюча

4108 13413790 АВ № 303731 18.07.2007 17.07.2012 Луганська область не діюча

4109 01190043 АВ № 303732 12.07.2007 20.10.2010 Вінницька область телемовлення не діюча

4110 01190043 АВ № 3037330 12.07.2007 20.10.2010 Вінницька область радіомовлення не діюча

4111 01190043 АВ № 303734 12.07.2007 28.11.2010 Вінницька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4112 01190043 АВ № 303735 12.07.2007 25.10.2010 Донецька область телемовлення не діюча

4113 01190043 АВ № 303736 12.07.2007 25.10.2010 Донецька область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Наукова 

виробнича компанія 
"Феотел", 34637008, м. 

Феодосія, АРК

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. Земська, 

19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Дочірнє 
підприємство "Контакт-

Славута", м. Славута, 
Хмельницька обл., 

23844054

30000, Хмельницька 
обл., м. Славута, вул. 

Кузовкова, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Нікішин 

Олександр Олександрович, 
Львівська область, 

2285110110 

80600, Львівська обл, м. 
Броди, вул. Гончарська, 

буд. 14, кв. 39

м. Броди Львівської та м. Радивилів 
Рівненської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Фірма 

"СЕЛЕНА", м. Львів, 
13796058

79041, м. Львів, вул. 
Кузневича, буд. 2/4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телекомпанія "Чорне море" 
у вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, м. Одеса, 

22463953

65101, м. Одеса, вул. 
25-ї Чапеєвської 

дивизії, 3/3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", м. Алчевськ, 
Луганська обл., 33077646 

94204, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Ленінградська, 41 

м. Брянка, смт Ювілейний, м. 
Перевальськ Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телекомпанія 

"Чернівецьке кабельне 
телебачення", м. Чернівці, 

25074146

58000, м. Чернівці, вул. 
Ентузіастів, 9, А, 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Гріденко 

Сергій Якович, м. Донецьк, 
2358400431

83112, м. Донецьк, 
просп. Ленінський, 63, 

кв. 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемедіасервіс", м. 
Стаханов, Луганська обл., 

34250016

94000, Луганська обл., 
м. Стаханов, просп. 

Леніна, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІТО", 

м. Дніпропетровськ, 
32905650

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Ризька, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмежною 
відповідальністю "Шанс", 

м. Шепетівка, Хмельницька 
обл., 31078077

30400, Хмельницька 
обл., м. Шепетівка, вул. 

островського, 6

м. Шепетівка та Шепетівський район 
Хмельницької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комтел", 

м. Київ, 32708443

01103, м. Київ,                 
        бульв. Дружби 

Народів, 8, кв. 9

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганська телефонна 
компанія", м. Луганськ, 

13413790

91006, м. Луганськ, кв. 
Ленінського 

комсомолу, 1Б

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 207 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4114 01190043 АВ № 303737 12.07.2007 25.10.2010 Донецька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4115 01190043 АВ № 303738 12.07.2007 22.12.2010 Житомирська область телемовлення не діюча

4116 01190043 АВ № 303739 12.07.2007 22.12.2010 Житомирська область радіомовлення не діюча

4117 01190043 АВ № 303740 12.07.2007 20.02.2011 Житомирська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4118 01190043 АВ № 303741 12.07.2007 10.11.2010 Закарпатська область телемовлення не діюча

4119 01190043 АВ № 303742 12.07.2007 10.11.2010 Закарпатська область радіомовлення не діюча

4120 01190043 АВ № 303743 12.07.2007 10.11.2010 Закарпатська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4121 01190043 АВ № 303744 12.07.2007 22.10.2010 Запорізька область телемовлення не діюча

4122 01190043 АВ № 303745 12.07.2007 22.10.2010 Запорізька область радіомовлення не діюча

4123 01190043 АВ № 303746 12.07.2007 22.10.2010 Запорізька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4124 01190043 АВ № 303747 12.07.2007 25.10.2010 Івано-Франківська область телемовлення не діюча

4125 01190043 АВ № 303748 12.07.2007 25.10.2010 Івано-Франківська область радіомовлення не діюча

4126 01190043 АВ № 303749 12.07.2007 25.10.2010 Івано-Франківська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4127 01190043 АВ № 303750 12.07.2007 02.11.2010 м. Київ телемовлення не діюча

4128 01190043 АВ № 303751 12.07.2007 02.11.2010 м. Київ радіомовлення не діюча

4129 01190043 АВ № 303752 12.07.2007 04.11.2010 Луганська область телемовлення не діюча

4130 01190043 АВ № 303753 12.07.2007 04.11.2010 Луганська область радіомовлення не діюча

4131 01190043 АВ № 303754 12.07.2007 04.11.2010 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 208 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4132 01190043 АВ № 303755 12.07.2007 25.11.2010 Львівська область телемовлення не діюча

4133 01190043 АВ № 303756 12.07.2007 25.11.2010 Львівська область радіомовлення не діюча

4134 01190043 АВ № 303757 12.07.2007 25.11.2010 Львівська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4135 01190043 АВ № 303758 12.07.2007 22.11.2010 Миколаївська область радіомовлення не діюча

4136 01190043 АВ № 303759 12.07.2007 26.08.2018 Миколаївська область не діюча

4137 01190043 АВ № 303760 12.07.2007 22.09.2010 Рівненська область телемовлення не діюча

4138 01190043 АВ № 303761 12.07.2007 22.09.2010 Рівненська область радіомовлення не діюча

4139 01190043 АВ № 303762 12.07.2007 22.09.2010 Рівненська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4140 01190043 АВ № 303763 12.07.2007 29.10.2010 Сумська область телемовлення не діюча

4141 01190043 АВ № 303764 12.07.2007 29.10.2010 Сумська область радіомовлення не діюча

4142 01190043 АВ № 303765 12.07.2007 25.10.2010 Херсонська область телемовлення не діюча

4143 01190043 АВ № 303766 12.07.2007 25.10.2010 Херсонська область радіомовлення не діюча

4144 01190043 АВ № 303767 12.07.2007 25.10.2010 Херсонська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4145 01190043 АВ № 303768 12.07.2007 31.10.2010 Хмельницька область телемовлення не діюча

4146 01190043 АВ № 303769 12.07.2007 31.10.2010 Хмельницька область радіомовлення не діюча

4147 01190043 АВ № 303770 12.07.2007 31.10.2010 Хмельницька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4148 01190043 АВ № 303771 12.07.2007 16.05.2011 м. Золочів Львівської області Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4149 01190043 АВ № 303772 12.07.2007 31.10.2010 Черкаська область телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 
мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 209 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4150 01190043 АВ № 303773 12.07.2007 31.10.2010 Черкаська область радіомовлення не діюча

4151 01190043 АВ № 303774 12.07.2007 31.10.2010 Черкаська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4152 01190043 АВ № 303775 12.07.2007 25.10.2010 Чернівецька область телемовлення не діюча

4153 01190043 АВ № 303776 12.07.2007 25.10.2010 Чернівецька область радіомовлення не діюча

4154 01190043 АВ № 303777 12.07.2007 25.10.2010 Чернівецька область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4155 01190043 АВ № 303778 12.07.2007 27.10.2010 Чернігівська область телемовлення не діюча

4156 01190043 АВ № 303779 12.07.2007 27.10.2010 Чернігівська область радіомовлення не діюча

4157 01190043 АВ № 303780 12.07.2007 27.10.2010 Чернігівська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4158 33968051 АВ № 303783 20.07.2007 20.07.2012 не діюча

4159 33968051 АВ № 303784 20.07.2007 20.07.2012 Україна не діюча

4160 2376511518 АВ № 303785 20.07.2007 20.07.2012 Донецька область не діюча

4161 33425270 АВ № 303786 20.07.2007 20.07.2012 Луганська область у сільській місцевості не діюча

4162 32771630 АВ № 303787 21.07.2007 20.07.2012 м. Київ не діюча

4163 30962722 АВ № 303788 24.07.2007 24.07.2012 Донецька область не діюча

4164 30922208 АВ № 303789 24.07.2007 24.07.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4165 13528079 АВ № 303790 24.07.2007 24.07.2012 Донецька область не діюча

4166 25033689 АВ № 303792 25.07.2007 25.07.2012 Одеська область не діюча

4167 25038469 АВ № 303793 25.07.2007 25.07.2012 Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

телеком", с. Безпечна, 
Сквирський р-н, Київська 

обл., 33968051

09025, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. 

Безпечна, вул. Ордаша, 
19

м. Київ, Київська, Харківська, Одеська, 
Дніпропетровська, Львівська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

телеком", с. Безпечна, 
Сквирський р-н, Київська 

обл., 33968051

09025, Київська обл., 
Сквирський р-н, с. 

Безпечна, вул. Ордаша, 
19

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Єлагін 

Валерій В'ячеславович, м. 
Донецьк, 2376511518 

83004, м. Донецьк, вул. 
Артема, буд. 154-Б, кв. 

45

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"КОМ-ПАС", м. 

Молодогвардійськ, 
Луганська обл., 33425270

94415, Луганська обл., 
м. Молодогвардійськ, 

вул. Леніна, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

02152, м. Київ, просп. 
П. Тичини, 5, кв. 175

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "ІРС", м. Донецьк, 

30962722

83003, м. Донецьк, вул. 
Лівобережна, 11

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Техкомплект", м. 

Дніпропетровськ, 30922208 

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Сумська, 35

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне підприємство у 
вигляді товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "ІНФО", 

13528079, м. Донецьк

83037, м. Донецьк, вул. 
Кірова, 145

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС", 

25033689, м. Одеса 

65088, м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 

55 В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 
комунікаційні системи", м. 

Одеса, 25038469

65113, м. Одеса, просп. 
Академіка Глушка, 1, 

кв. 16

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 210 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4168 31693363 АВ № 303795 23.07.2007 23.07.2012 м. Кіля, с. Ліски Одеської області телемереж не діюча

4169 1956816391 АВ № 303796 24.07.2007 24.07.2012 м. Ізмаїл Київської області телемереж не діюча

4170 3107224852 АВ № 303797 24.07.2007 24.07.2012 телемереж не діюча

4171 24756352 АВ № 303798 24.07.2007 24.07.2012 Херсонська область не діюча

4172 23900203 АВ № 303799 25.07.2007 25.07.2012 телемереж не діюча

4173 24025708 АВ № 303800 25.07.2007 09.02.2011 м. Красноперекопськ АР Крим Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4174 34875980 АВ № 364501 25.07.2007 25.07.2012 м. Київ пошта не діюча

4175 20940857 АВ № 364504 31.07.2007 31.07.2012 Одеська область не діюча

4176 33769837 АВ № 364507 31.07.2007 5 років 31.07.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4177 2894323395 АВ № 364508 31.07.2007 5 років 31.07.2012 м. Буринь Сумської області не діюча

4178 30838059 АВ № 364509 02.08.2007 5 років 02.08.2012 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4179 33669264 АВ № 364510 02.08.2007 5 років 02.08.2012 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4180 30909683 АВ № 364513 06.08.2007 5 років 06.08.2012 АР Крим не діюча

4181 32471174 АВ № 364514 07.08.2007 5 років 07.08.2012 м. Суходольськ Луганської області телемереж не діюча

4182 34190235 АВ № 364517 08.08.2007 5 років 08.08.2012 телемереж не діюча

4183 25641556 АВ № 364518 08.08.2007 5 років 08.08.2012 Київська область не діюча

4184 32446546 АВ № 364519 10.08.2007 5 років 10.08.2012 м. Красний Луч Луганської області не діюча

4185 21629133 АВ № 364520 13.08.2007 5 років 13.08.2012 Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Світогляд", м. Кілія, 

Одеська обл., 31693363

68303, Одеська обл., м. 
Кілія, вул. Гагаріна, 55

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Штирбулов 
Василь Іванов, м. Ізмаїл, 

Одеська обл., 1956816391

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Московська, 

89

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Штирбулов 
Павло Васильович,5 м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

3107224852

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Московська, 

89

с. Дмитрівка Татарбунарського району 
та с. Зоря, с. Кулевча, с. Сарата 

Саратського району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватно-орендний 
кооператив "Зоря", с. 

Чорнобаївка, Білозерський 
р-н, Херсонська обл., 

24756352

75024, Херсонська обл., 
Білозерський р-н, с. 

Чонобаївка

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомпанія "Радіус", смт 
Завалля, Гайворонський р-

н, Кіровоградська обл., 
23900203

26334, Кіровоградська 
обл., Гайворонський р-

н, смт Завалля, вул. 
Комсомольська, 38, 23

смт Завалля Гайворонського району 
Кіровоградської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"БКС-Сиваш", м. 

Красноперекопськ, АР 
Крим, 24025708

96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. 

Толбухіна, 9, оф. 2

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальнстю 

"Дайменшин 5", м. Київ, 
34875980

02002, м. Київ, вул. 
Раскової, 19

пересилання простих та реєстрованих листів, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Авінф" 
Лтд, м. Одеса, 20940857

65062, м. Одеса, вул. 
Посмітного, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мега 

Лінк", м. Дніпропетровськ, 
33769837

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Мандриківська, 47

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Юхименко 
Андрій Анатолійович, м. 

Буринь, Сумська обл., 
2894323395

47100, Сумська обл., м. 
Буринь, вул. 40 років 

Жовтня, 52

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Приват-

онлайн", м. 
Дніпропетровськ, 30838059

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Білайф", 

м. Дніпропетровськ, 
33669264

49000, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 
Тополя-1, буд.13, кв.74

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кримські генеруючі 

системи", м. Сімферополь, 
30909683

95000, АР Крим,              
           м. Сімферополь, 

вул. Монтажна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", м. Донецьк, 
32471174

83050, м. Донецьк, вул. 
Церетелі, 12, кв.70

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Медіа 

Прошоп", м. Київ, 34190235

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 69

м. Васильків Васильківського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ УТЛ", 
25641556, м. Київ 

03055, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 7, 

к. 603

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донбасантрацит", 

32446546, м. Красний Луч 
Луганської області 

94500, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Косіора, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, 

21629133, м. Київ

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 211 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4186 2722505290 АВ № 364521 13.08.2007 5 років 13.08.2012 телемереж не діюча

4187 24883913 АВ № 364522 13.08.2007 5 років 13.08.2012 Київська область не діюча

4188 31055823 АВ № 364523 13.08.2007 5 років 13.08.2012 м. Київ не діюча

4189 35134467 АВ № 364524 13.08.2007 5 років 13.08.2012 м. Київ не діюча

4190 32630812 АВ № 364528 16.08.2007 5 років 16.08.2012 Харківська область не діюча

4191 05432307 АВ № 364529 16.08.2007 5 років 16.08.2012 Донецька область не діюча

4192 30019068 АВ № 364530 16.08.2007 5 років 16.08.2012 Україна радіомовлення не діюча

4193 19477064 АВ № 364531 16.08.2007 5 років 16.08.2012 не діюча

4194 30323200 АВ № 364532 16.08.2007 5 років 16.08.2012 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

4195 2268208275 АВ № 364533 16.08.2007 5 років 16.08.2012 телемереж не діюча

4196 2091009152 АВ № 364534 17.08.2007 5 років 17.08.2012 телемереж не діюча

4197 30863368 АВ № 364535 17.08.2007 5 років 16.08.2012 Львівська область не діюча

4198 35074228 АВ № 364537 17.08.2007 5 років 17.08.2012 Україна не діюча

4199 31860001 АВ № 364562 08.08.2007 19.08.2008 м. Трускавець Львівської області кабельне телемовлення не діюча

4200 30464427 АВ № 364563 13.08.2007 5 років 13.08.2012 м. Луганськ не діюча

4201 01190043 АВ № 364566 21.08.2007 02.11.2010 Волинська область телемовлення не діюча

4202 01190043 АВ № 364567 21.08.2007 02.11.2010 Волинська область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мещеряков 

Андрій Вікторович, м. 
Жовті Води, 

Дніпропетровська обл., 
2722505290

52210, 
Дніпропетровська обл., 

м. Жовті Води, вул. 
Горького, буд. 9, кв. 9

м. Жовті Води Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Білоцерківська телефонна 
компанія", 24883913, м. 
Біла Церква Київської 

області

09100, Київська обл., м. 
Біла церква, пров. 

Ковальський, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мерлін-

Телеком", м. Київ, 
31055823

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські 
телекомунікаційні 

технології", м. Київ, 
35134467

01054, м. Київ, вул. 
Воровського, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

телеком", м. Валки, 
Харківська обл., 32630812

63002, Харківська обл., 
м. Валки, Урочище 

Карпенкове, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Донецькшахтобуд" 
Дочірнього підприємства 
Державної холдингової 

компанії 
"Донбасшахтобуд", 

05432307, м. Донецьк

83000, м. Донецьк, вул. 
Постишева, 117

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Радіо-
Ера", м. Київ, 30019068

03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 54

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітряного руху України 
"Украерорух", 19477064

01135, м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

м. Київ, Київська, Вінницька, Черкаська, 
Харківська, Полтавська, Сумська, 

Луганська, Львівська, Хмельницька 
області, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Візит", м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 30323200

68010, Одеська обл, м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

16-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Работа 

В'ячеслав Анатолійович, м. 
Ізмаїл, 2268208275

68010, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. І. Франка, 7, 

кв. 43

с. Броска, с. Матроска, с. Саф'яни, с. 
Нова Некрасівка, с. Стара Некрасівка, с. 
Ларжанка, с. Утконосівка Ізмаїлівського 

району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Піштар 

Володимир Антонович, 
Дніпропетровська обл., 

2091009152

52208, 
Дніпропетровська обл., 

м. Жовті Води, вул. 
Кропоткіна, буд. 4, кв. 

46

м. Жовті Води Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САМТЕЛ", 30863368, м. 
Самбір, Львівська обл., 

81400, Львівська обл., 
м. Самбір, просп. 
Конюшкевича, 1/3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 50

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лептон", 

м. Трускавець, 31860001

82200, Львівська обл, м. 
Трускавець, вул. 

Івасюка, 21

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в мережах промислової 

експлуатації

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Дельта-Зв'язок", м. 
Луганськ, 30464427

91055, м. Луганськ, вул. 
Пушкіна, 1, оф. 143

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 212 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4203 01190043 АВ № 364568 21.08.2007 06.12.2010 Волинська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4204 01190043 АВ № 364569 21.08.2007 20.10.2010 Миколаївська область телемовлення не діюча

4205 01190043 АВ № 364570 21.08.2007 20.10.2010 Миколаївська область радіомовлення не діюча

4206 01190043 АВ № 364571 21.08.2007 20.10.2010 Миколаївська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4207 01190043 АВ № 364572 21.08.2007 12.09.2010 Дніпропетровська область телемовлення не діюча

4208 01190043 АВ № 364573 21.08.2007 12.09.2010 Дніпропетровська область радіомовлення не діюча

4209 01190043 АВ № 364574 21.08.2007 12.09.2010 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4210 14310112 АВ № 364575 22.08.2007 5 років 22.08.2012 Дніпропетрповська область не діюча

4211 25291464 АВ № 364576 22.08.2007 03.04.2017 Україна аудіотекс не діюча

4212 33593075 АВ № 364577 22.08.2007 23.08.2010 Україна телемовлення не діюча

4213 22917762 АВ № 364579 27.08.2007 5 років 27.08.2012 м. Київ, Київська область не діюча

4214 33847155 АВ № 364580 27.08.2007 5 років 27.08.2012 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

4215 34359445 АВ № 364581 28.08.2007 5 років 28.08.2012 м. Єнакієве Донецької області телемереж не діюча

4216 04713033 АВ № 364582 28.08.2007 5 років 27.08.2012 Сумська область не діюча

4217 23433598 АВ № 364584 28.08.2007 5 років 28.08.2012 м. Севастополь радіомовлення не діюча

4218 23441209 АВ № 364585 28.08.2007 5 років 28.08.2012 м. Севастополь радіомовлення не діюча

4219 01126996 АВ № 364586 30.08.2007 5 років 30.08.2012 Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Науково-виробниче 

об'єднання 
"Павлоградський хімічний 

завод", 14310112, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Заводська, 44

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ

01042, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 47

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська цифрова 
телемережа", м. Київ, 

33593075

01013, м. Київ, вул. 
Деревообробна, 5К

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лаки 
Нет", м. Київ, 22917762

03127, м. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 89

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бравопорт", м. Бровари, 
Київська обл., 33847155

07400, Київська обл., м. 
Бровари, бульв. 
Незалежності, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Перспектива-2", м. 

Єнакієве, Донецька обл., 
34359445

86402, Донецька обл., 
м. Єнакієве, просп. 

Металургів, 42, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

01034, м. Київ, вул. 
Лисенка, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Радіокомпанія 

"Срібна хвиля", м. 
Севастополь, 23433598

м. Севастополь, просп. 
Перемоги, 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІА 
ЦЕНТР", м. Севастополь, 

23441209

м. Севастополь, вул. 
Гоголя, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-дослідний 
проектно-

конструкторський інститут 
морського флоту України з 
дослідним виробництвом, 

01126996, м. Одеса

65026, м. Одеса, вул. 
Ланжеронівська, 15 А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 213 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4220 34494937 АВ № 364588 30.08.2007 5 років 30.08.2012 м. Луцьк Волинської області телемереж не діюча

4221 33630682 АВ № 364597 05.09.2007 5 років 05.09.2012 м. Київ не діюча

4222 33630682 АВ № 364598 05.09.2007 5 років 05.09.2012 м. Одеса не діюча

4223 2140424555 АВ № 364599 05.09.2007 5 років 04.09.2012 м. Сімферополь, телемереж не діюча

4224 35189388 АВ № 364603 07.09.2007 5 років 07.09.2012 м. Кіровоград телемереж не діюча

4225 34112995 АВ № 364604 07.09.2007 5 років 07.09.2012 телемереж не діюча

4226 33210302 АВ № 364605 11.09.2007 11.09.2012 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4227 30857113 АВ № 364615 17.09.2007 17.09.2012 м. Київ, Київська область не діюча

4228 30940431 АВ № 364620 18.09.2007 18.09.2012 м. Куп'янськ Харківської області телемереж не діюча

4229 01130650 АВ № 364621 19.09.2007 19.09.2012 не діюча

4230 14091704 АВ № 364622 18.09.2007 18.09.2012 м. Київ не діюча

4231 33525602 АВ № 364625 19.09.2007 19.09.2012 м. Суми телемереж не діюча

4232 25377579 АВ № 364630 25.09.2007 03.08.2008 Миколаївська область не діюча

4233 34726705 АВ № 364634 20.09.2007 20.09.2012 не діюча

4234 34726705 АВ № 364635 20.09.2007 20.09.2012 Київська, Одеська області, АР Крим не діюча

4235 34726705 АВ № 364636 20.09.2007 20.09.2012 м. Київ не діюча

4236 32905540 АВ № 364648 25.09.2007 25.09.2012 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Завжди добрий 

продакшн", м. Київ, 
34494937

04060, м. Київ, вул. 
Котовського, 11, кв. 105

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ЮАТЕЛ", м. 

Київ, 33630682

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 95

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ЮАТЕЛ", м. 

Київ, 33630682

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 95

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Границький 
Вадим Анатолійович, м. 

Сімферополь, 2140424555

АР Крим, 
Бахчисарайський р-н, 

селище Наукове, 20, кв. 
10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"ВІАКОР-СЕРВІС" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія ВІАКОР", м. 
Кіровоград, 35189388

25002, м. Кіровоград, 
вул. Жовтневої 

революції, 16, корп. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Альтернатива ТВ", смт 
Свеса, Ямпільський р-н, 
Сумська обл., 34112995

41226, Сумська обл., 
Ямпільський р-н, смт 

Свеса, вул. 
Коцюбинського, 1

смт Ямпіль, смт Свеса Ямпільського 
району Сумської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмежненою 
відповідальністю "БІС-
КОМ", м. Запоріжжя, 

33210302

69093, м. Запоріжжя, 
вул. Звенигородська, 6, 

кв. 80

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОП 
НЕТ", м. Київ, 30857113

03187, м. Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 94, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
м. Одеса, 30940431

65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 
Миколаїв", м. Миколаїв, 

01130650

56664, м. Миколаїв, 
аеропорт ЦА

Новоодеський район Миколаївська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне мале науково-
виробниче підприємство 

"Діалог", м. Харків, 
14091704

61060, м. Харків, вул. 
Олімпійська, 13, кв. 45

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Майбуття", м. Суми, 

3352602

40030, м. Суми, пл. 
Незалежності, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астарта-

зв'язок", 25377579, м. 
Миколаїв

54010, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 6-Б/1

надання послуг місцевого телефонного зв'язку в 
мережах загального користування

в мережах загального 
користування 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Вінницька, Дніпропетровська, донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-
Франківськак, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Волинська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Закарпатська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Інтелект-
Дніпро", м. 

Дніпропетровськ, 32905540

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Лаврова, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 214 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4237 21555794 АВ № 364649 27.09.2007 27.09.2012 Київська область не діюча

4238 25118760 АВ № 364650 25.09.2007 25.09.2012 Донецька область не діюча

4239 21480524 АВ № 364651 25.09.2007 25.09.2012 м. Київ не діюча

4240 30909674 АВ № 364657 01.10.2007 01.10.2012 м. Сімферополь телемереж не діюча

4241 00191218 АВ № 364658 02.10.2007 02.10.2012 Запорізька область не діюча

4242 30410193 АВ № 364674 08.10.2007 5 років 08.10.2012 м. Луганськ телемереж не діюча

4243 2426413058 АВ № 364677 09.10.2007 5 років 09.10.2012 телемереж не діюча

4244 31113746 АВ № 364678 09.10.2007 28.03.2012 м. Київ транкінгового не діюча

4245 32876850 АВ № 364680 09.10.2007 5 років 09.10.2012 м. Ялта АР Крим телемереж не діюча

4246 01125755 АВ № 364682 11.10.2007 5 років 11.10.2012 Донецька область не діюча

4247 19028202 АВ № 364688 12.10.2007 5 років 12.10.2012 м. Київ, Київська, Одеська області не діюча

4248 20280935 АВ № 364702 17.10.2007 5 років 17.10.2012 Дніпропетровська область не діюча

4249 19028202 АВ № 364703 19.10.2007 18.05.2021 Київська область GSM1800 не діюча

4250 19028202 АВ № 364704 19.10.2007 07.07.2014 м. Київ GSM1800 не діюча

4251 35074228 АВ № 364705 19.10.2007 5 років 19.10.2012 Україна не діюча

4252 35074228 АВ № 364706 19.10.2007 5 років 19.10.2012 міжміського не діюча

4253 34735924 АВ № 364707 23.10.2007 5 років 23.10.2012 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

01034, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 38-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Телеком-Холдинг", м. 
Донецьк, 25118760

83086, м. Донецьк, вул. 
Ф. Зайцева, 46 А, кв. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "WORLD 

SERVICE", 21480524, м. 
Київ

04053, м. Київ, вул. 
Артема, 53, кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Битсервіс", м. 

Сімферополь, 30909674

95026, м. Сімферополь, 
вул. Гагаріна, 17-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство з іноземними 
інвестиціями у формі 

закритого акціонерного 
товариства "Запорізький 

залізорудний комбінат", с. 
Мала Білозерка, 

Василівський р-н, 
Запорізька обл., 00191218

71672, Запорізька обл., 
Василівський р-н, с. 

Мала Білозерка, 
Веселівське шосе, 7 км

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
""Магеал", м. Луганськ, 

30410193

91055, м. Луганськ, вул. 
Фрунзе, 4, кв.139

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Домбровський 

Ігор Вячеславович, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
2426413058

50076, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг,  вул. 
Балакіна, 17, кв. 88

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська група СІТЕЛ", 
м. Київ, 31113746

04053, м. Київ, вул. 
Артема 21, оф. 406

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СКАЙІНЕТ", м. Ялта, АР 
Крим, 32876850

98637, АР Крим, м. 
Ялта, пров. 

Колгоспний, 4, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Маріупольський морський 

торговельний порт", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

01125755

87510, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. 
Адмірала Луніна, 99

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19-А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велтон. 

Телеком", м. Харків, 
35074228

61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 50

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велтон. 

Телеком", м. Харків, 
35074228

61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 50

м. Київ, Харківська, Донецька, 
Луганська, Дніпропетровська, 

Запорізька, Полтавська, Львівська, 
Одеська, Сумська області, АР Крим

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мерус", 

смт Ювілейне, 
Дніпропетровська обл., 

34735924

52005, 
дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

смт Ювілейне, вул. 
Теплична, 34-Д

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне 
Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 215 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4254 3017613936 АВ № 364708 23.10.2007 5 років 23.10.2012 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

4255 32818500 АВ № 364712 24.10.2007 5 років 24.10.2012 Чернігівська область не діюча

4256 35178313 АВ № 364713 24.10.2007 5 років 23.10.2012 Одеська область не діюча

4257 30329087 АВ № 364719 25.10.2007 30.08.2010 м. Херсон не діюча

4258 34960158 АВ № 364720 25.10.2007 25.10.2012 м. Сімферополь не діюча

4259 35164295 АВ № 364727 02.11.2007 5 років 02.11.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4260 30933398 АВ № 364737 12.11.2007 5 років 11.11.2012 м. Бахчисарай АР Крим не діюча

4261 22000319 АВ № 364738 13.11.2007 5 років 13.11.2012 м. Донецьк, Донецька область не діюча

4262 1846413265 АВ № 364741 14.11.2007 14.11.2012 не діюча

4263 32371324 АВ № 364742 15.11.2007 5 років 15.11.2012 Луганська область не діюча

4264 00191738 АВ № 364743 19.11.2007 5 років 19.11.2012 м. Красноармійськ Донецької області не діюча

4265 35091793 АВ № 364749 20.11.2007 5 років 20.11.2012 м. Черкаси не діюча

4266 34828840 АВ № 364751 21.11.2007 5 років 21.11.2012 м. Донецьк не діюча

4267 25291464 АВ № 364752 22.11.2007 5 років 21.11.2012 Україна не діюча

4268 24740747 АВ № 364753 20.11.2007 5 років 20.11.2012 м. Київ аудіотекс не діюча

4269 32031988 АВ № 364754 23.11.2007 5 років 22.11.2012 Україна не діюча

4270 32060013 АВ № 364755 14.11.2007 5 років 14.11.2012 м. Волочийськ Хмельницької області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Лобко Андрій 

Володимирович, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
3017613936

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Гагаріна, 21, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЕОКОМ", м. Чернігів, 
32818500

14000, м. Чернігів, вул. 
Комсомольська, 43

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мірател", 35178313, м. 
Одеса

65062, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 67-

А, кв. 37

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Берег", м. Херсон, 

30329087

73000, Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. Патона, 

буд. 17А, кв. 140

Технічне обслуговування і експлуатації телемереж 
(телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповудальністю 

"Українські Цифрові 
Комунікації", м. Донецьк, 

34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 

буд.76, к. 56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Європейська Група 
Зв'язку", м. 

Дніпропетровськ, 35164295

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Мандриківська, 141, кв. 
78

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія" Барс-
ТВ", м. Бахчисарай, АР 

Крим, 30933398

98400, АР Крим, м. 
Бахчисарай, вул. 

Советська, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДОРІС", 
22000319, м. Донецьк

83055, м. Донецьк, 
просп. Гурова, буд. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кириляк Раіса 

Андріївна, м. Одеса, 
1846413265

65017, м. Одеса, вул. 
Рекордна, буд. 19, кв. 

84

смт Черкаське Новомосковського 
району Дніпропетровької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Геккон - 

Інтернет", м. Луганськ, 
32371324

91055, м. Луганськ, вул. 
16-А лінія, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Красноармійський 
Динасовий Завод", м. 

Красноармійськ, Донецька 
обл., 00191738

85300, Донецька обл., 
м. Красноармійськ,  

вул. Шмідта, б. 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МакЛаут, ЛТД", м. 
Черкаси, 35091793

18035, м. Черкаси, вул. 
сержанта Волкова, 145

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"ДОНЕЦЬКВАНТАЖТРАН

С", м. Донецьк, 34828840

83012, м. Донецьк, вул. 
Словацька

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Т.Р. 

Комьюнікейшн", м. Київ, 
25291464

01042, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 47

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Міжнародне 

Інформаційне Бізнес-
Агентство "Ай-Бі-Ей 
Інтернешнл" м. Київ, 

24740747

01030, м. Київ, 
вул.Богдана 

Хмельницького, буд. 
50-Б

Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Харківські 
телекомунікації", м. Харків, 

32031988

61140, м. Харків, просп. 
Гагаріна, 44, к. 20

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ТБ-
Захід", м. Волочиськ, 

Хмельницька обл., 
32060013

31200, Хмельницька 
обл., м. Волочиськ, вул. 

Незалежності, 104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 216 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4271 21835016 АВ № 364758 29.11.2007 5 років 29.11.2012 м. Луганськ не діюча

4272 14369176 АВ № 364759 30.11.2007 5 років 30.11.2012 м. Київ не діюча

4273 24849510 АВ № 364765 19.12.2007 19.12.2012 м. Щастя Луганської області не діюча

4274 2478900215 АВ № 364773 20.12.2007 5 років 20.12.2012 м. Добропілля Донецької області телемереж не діюча

4275 34766439 АВ № 364774 20.12.2007 20.12.2012 м. Тернівка Дніпропетровської області телемереж не діюча

4276 31720260 АВ № 364775 20.12.2007 20.12.2012 Україна Надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

4277 31720260 АВ № 364776 20.12.2007 20.12.2012 м. Луцьк та Волинська область не діюча

4278 14187108 АВ № 364777 20.12.2007 19.12.2012 Черкаська область у сільській місцевості не діюча

4279 35280099 АВ № 364779 20.12.2007 20.12.2012 не діюча

4280 31511336 АВ № 364780 09.11.2007 5 років 09.11.2012 Україна пошта не діюча

4281 35129355 АВ № 364782 21.12.2007 20.12.2012 м. Маріуполь Донецької області не діюча

4282 2515900112 АВ № 364783 21.12.2007 21.12.2012 м. Ізмаїл Одеської області не діюча

4283 21462118 АВ № 364784 21.12.2007 15.12.2008 м.Київ та Київська область не діюча

4284 21462118 АВ № 364785 21.12.2007 04.11.2010 Україна аудіотекс не діюча

4285 33077646 АВ № 364792 24.12.2007 24.12.2012 м.Стаханов Луганської області не діюча

4286 25234749 АВ № 364794 24.12.2007 24.12.2012 Львівська область не діюча

4287 20745713 АВ № 364801 29.12.2007 29.12.2012 АР Крим не діюча

4288 35237457 АВ № 364802 28.12.2007 27.12.2012 м. Торез Донецької області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Конард", 

м. Луганськ, 21835016

91011, м. Луганськ, вул. 
Кольцова, 20

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕКОМІНВЕСТ-
КИЇВ", 14369176, м. Київ

02125, м. Київ, вул. 
Воскресенська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Енергія", м. Щастя, 

Луганська обл., 24849510 

91480, Луганська обл., 
м. Щастя, кв. 

Енергетиків, 19-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Усовніченко 

Сергій Валерійович, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

2478900215

85004, Донецька обл., 
м. Добропілля, просп. 

Побєди, 65, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Мир-
тв", м. Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 
34766439

51500, 
Дніпропетровська обл., 
м. Тернівка, вул. Миру, 

10А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

18002, м. Черкаси, вул. 
Байди Вишневецького, 

34, к. 323

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЗОРЯ" 
м. Рівне, 35280099

33024, м. Рівне, вул. 
Соборна, БОС буд. 233, 

кв. 176

с. Квасилів, с. Зоря Рівненського 
району, Рівненської області.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Нічний експрес", м. Київ, 

31511336

03035, м. Київ, вул. 
Механізаторів, 1

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповудальністю "Мир 
високих скоростей", м. 

Маріуполь, Донецька обл., 
35129355 

87525, Донецька обл., 
м. Маріуполь, бульв. 

Богдана 
Хмельницького, б. 20, 

кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кіценко 

Геннадій Сергійович, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

2515900112

68600, Одеської обл., м. 
Ізмаїл, вул. Рідянської 

Міліції, 10, 107

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "С_В_Р", 

м. Київ, 21462118

02100, м. Київ, вул. 
Краківська, 10, кв. 11

надання послуг місцевого телефонного зв’язку в 
мережах зв’язку загального користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "С_В_Р", 

м. Київ, 21462118

02100, м. Київ, вул. 
Краківська, 10, кв. 11 Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповудальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", м. Алчевськ, 
Луганська обл., 33077646

94200, Луганська обл., 
м. Альчевськ, вул. 
Ленінградська, 41

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ", 

25234749, м. Яворів, 
Львівська обл., 

81000, Львівська обл., 
м. Яворів, вул. 

Шашкевича, 8А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство "Ритм", м. 
Сімферополь, 20745713

95011, м. Сімферополь, 
вул. Гоголя, 26

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповудальністю "ТРК 

"Сіріус", м. Донецьк, 
35237457

83012, м. Донецьк, вул. 
Словацька, 61

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 217 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4289 35149444 АВ № 364803 29.12.2007 29.12.2012 м. Київ не діюча

4290 32721108 АВ № 364804 29.12.2007 28.12.2012 м. Бердичів Житомирської області не діюча

4291 32072102 АВ № 364805 10.01.2008 10.01.2013 м. Київ не діюча

4292 33264190 АВ № 364823 14.01.2008 14.01.2013 м. Кремінна Луганської області телемереж не діюча

4293 25225711 АВ № 364824 14.01.2008 05.09.2008 м. Львів кабельне телемовлення не діюча

4294 34716440 АВ № 364825 14.01.2008 14.01.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4295 34633951 АВ № 364826 14.01.2008 14.01.2013 м. Харків не діюча

4296 24501793 АВ № 364827 15.01.2008 14.10.2010 м. Сімферополь Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4297 3062202716 АВ № 364830 22.01.2008 22.01.2013 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

4298 20280935 АВ № 364831 22.01.2008 22.01.2013 не діюча

4299 20280935 АВ № 364832 22.01.2008 22.01.2013 АР Крим, Львівська, Одеська області не діюча

4300 2459406732 АВ № 364833 01.02.2008 01.02.2013 м. Балаклія Харківської області не діюча

4301 3042019656 АВ № 364834 20.02.2008 19.02.2013 м. Чернігів не діюча

4302 2801611074 АВ № 364835 20.02.2008 20.02.2013 м. Чернігів не діюча

4303 2958313650 АВ № 364836 20.02.2008 20.02.2013 м. Чернігів не діюча

4304 2981709152 АВ № 364837 20.02.2008 20.02.2013 м. Чернігів не діюча

4305 21028346 АВ № 364838 20.02.2008 20.02.2013 Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ 

Всесвіт", м. Київ, 35149444

04212, м. Київ, просп. 
Оболонський, 16, літ. А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія Новий 

Світ", м. Бердичів, 
Житомисрька обл., 

32721108

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Котовського, 38/2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телефонна компанія 

"Череда", м. Київ, 32072102

01023, м. Київ, вул. 
Леоніда 

Первомайського, 11, кв. 
4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ВЕГА", 
м. Кремінна, Луганська 

обл., 33264190

92900, Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. 

Урицького, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомпанія "ДІАЛЕКТ", 
м. Львів, 25225711

79015, м. Львів, вул. 
Федьковича, 40

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛІАСОНЕРА 

ІНТЕРНЕШНЛ КЕРРІЕР 
ЮКРЕЙН" 34716440, м. 

Київ

04071, м. Київ, вул. 
Костянтинівська, буд. 

2А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСНЕТ", м. Харків, 
34633951

61168, м. Харків, вул. 
Блюхера, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

РТБ", м. Сімферополь, 
24501793

95011, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 

30/7, кв. 2

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кривоус 

Андрій Миколайович, м. 
Горлівка, Донецька обл., 

3062202716

84610, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Ржевська, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Закарпатська, Миколаївська, сумська, 
Хмельницька, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Жарко 

Олександр Іванович, смт 
Комсомольське, Зміївський 

р-н, Харківська обл., 
2459406732

63460, Харківська обл., 
Зміївський р-н, смт. 
Комсосольське, вул. 
Фрунзе, б. 3, кв.16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Баранов 

Сергій Олександрович, м. 
Чернігів, 3042019656

14030, м. Чернігів, вул. 
Одінцова, 9А, кв. 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Удовенко 

Владислав Анатолійович, 
м. Чернігів, 2801611074

14001, м. Чернігів, вул. 
Текстильників, 20, кв. 

38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Дарнопих 
Юрій Олексійович, м. 
Чернігів, 2958313650

14005, м. Чернігів, вул. 
Профради, 2-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Дупло Андрій 

Андрійович, м. Чернігів, 
2981709152

14005, м. Чернігів, вул. 
1-ої Гвардійської армії, 

37, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"РОСІНКА", 21028346, м. 
Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Тираспольська, 19, кв. 

18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 218 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4306 34976519 АВ № 364839 21.02.2008 21.02.2013 не діюча

4307 32389441 АВ № 364840 13.03.2008 13.03.2013 не діюча

4308 21675593 АВ № 364888 25.06.2008 24.06.2013 м. Київ не діюча

4309 31561226 АВ № 364889 26.06.2008 26.06.2013 м. Умань Черкаської області не діюча

4310 25239647 АВ № 364890 24.06.2008 23.06.2013 Львівська область не діюча

4311 31772668 АВ № 364891 26.06.2008 25.06.2013 Одеська область не діюча

4312 00179364 АВ № 364892 27.06.2008 27.06.2013 м. Стаханов Луганської області не діюча

4313 19302063 АВ № 364893 27.06.2008 27.06.2013 м. Миколаїв не діюча

4314 35205713 АВ № 364894 25.06.2008 25.06.2013 не діюча

4315 25643377 АВ № 364895 25.06.2008 25.06.2013 м. Київ не діюча

4316 34837682 АВ № 364896 26.06.2008 25.06.2013 смт Бородянка Київської області не діюча

4317 30152217 АВ № 364897 26.06.2008 26.06.2013 м. Полтава не діюча

4318 23258959 АВ № 364898 26.06.2008 26.06.2013 м. Луганськ не діюча

4319 2431702236 АВ № 364899 26.06.2008 26.06.2013 м. Херсон не діюча

4320 2982301492 АВ № 364900 26.06.2008 26.06.2013 м. Кременчук Полтавської області не діюча

4321 13797508 АВ № 364901 26.06.2008 26.06.2013 не діюча

4322 13409110 АВ № 364902 27.06.2008 27.06.2013 м. Стаханов Луганської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Карпати Медіа", м. 

Надвірна, Івано-
Франківська обл., 34976519

78400, Івано-
Франківська обл., м. 

Надвірна, вул. 
Грушевського, 4

смт Делятин, с. Заріччя, с. Пнів 
Надвірнянського району Івано-

Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітнет", 

м. Донецьк, 32389441

83114, м. Донецьк, 
просп. Панфілова, 9, кв. 

6

смт Донське Волноваського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"РЕГІОНАЛЬНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ СЕРВІС", 

21675593, м. Київ, 
21675593

04116, м. Київ, вул. 
ванди Василевської, 

27/29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТІМ", 
м. Умань, Черкаська обл., 

31561226

20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Леніна, 

31, кв. 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія", 25239647, с. 

Сокільники, 
Пустомитівський р-н, 

Львівська обл.

81130, Львівська обл., 
Пустомитівський 

район, с. Сокільники, 
вул. Січових Стрільців, 

1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія АТВ 

плюс", м. Білгород-
Дністровський, Одеська 

обл., 31772668

67700, Одеська обл., м. 
Білгород-

Дністровський, вул. 
Приморська, 29-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 
"Стахановпромтранс", 
00179364, м. Стаханов 

Луганської області

94002, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 

Тепловозна, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Миколаївське кабельне 
телебачення", м. Миколаїв, 

19302063

54001, м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СКС-ПЕРВОМАЙСЬК", м. 

Первомайськ, Луганська 
обл., 35205713

93200, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 
Театральна, 5, кв. 13

м. Первомайськ, м. Теплогорськ 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТЦ 

ЭНЕРГИЯ", м. Київ, 
25643377

04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, 22, оф. 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Мережа "КТВ", м. 

Бровари, Київська обл., 
34837682

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. 

Черняховського, 15-А, 
кв. 51

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "Поіск-
ТВ", м. Полтава, 30152217

36000, м. Полтава, вул. 
Фрунзе, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Арта", м. 
Антрацит, Луганська обл., 

23258959

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Косіора, 118

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Лупенко 
Геннадій Іванович, м. 
Херсон, 2431702236

73000, м. Херсон, вул. 
Нестерова, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Курилов 

Сергій Олександрович, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 2982301492

39600, Полтавська обл., 
Автозаводська р-н, м. 
Кременчук, просп. 50 

років Жовтня, 15/8, кв. 
78

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"Лептон", м. Львів, 
13797508

79016, м. Львів, вул. 
Городоцька, 85

м. Львів, смт Добротвір Кам'янка-
Бузького району Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Медіателемережа", м. 
Стаханов, Луганська обл., 

13409110

94000, Луганська обл., 
м. Стаханов, просп. 

Леніна, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 219 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4323 25380541 АВ № 364903 27.06.2008 27.06.2013 м. Вознесенськ Миколаївської області не діюча

4324 35074228 АВ № 364904 27.06.2008 27.06.2013 не діюча

4325 32537926 АВ № 364905 27.06.2008 27.06.2013 Вінницька область не діюча

4326 23820881 АВ № 364906 27.06.2008 27.06.2013 м. Тростянець Сумської області не діюча

4327 35523832 АВ № 364907 27.06.2008 27.06.2013 м. Київ не діюча

4328 35523832 АВ № 364908 27.06.2008 27.06.2013 м. Київ не діюча

4329 24689584 АВ № 364909 27.06.2008 27.06.2013 м. Сімферополь не діюча

4330 35457849 АВ № 364910 27.06.2008 27.06.2013 АР Крим не діюча

4331 35457880 АВ № 364911 27.06.2008 27.06.2013 АР Крим не діюча

4332 35457854 АВ № 364912 27.06.2008 27.06.2013 АР Крим не діюча

4333 22927111 АВ № 364913 27.06.2008 27.06.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4334 32771630 АВ № 364914 27.06.2008 27.06.2013 Київська область не діюча

4335 1917607753 АВ № 364915 01.07.2008 5 років 01.07.2013 м. Львів телемереж не діюча

4336 33793718 АВ № 364916 01.07.2008 5 років 30.06.2013 м. Керч АР Крим телемереж не діюча

4337 2578317076 АВ № 364917 01.07.2008 5 років 01.07.2013 м. Баштанка Миколаївської області телемереж не діюча

4338 24432974 АВ № 364918 01.07.2008 5 років 01.07.2013 Дніпропетровська область не діюча

4339 2365309232 АВ № 364919 01.07.2008 5 років 01.07.2013 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Техніка", м. Вознесенськ, 
Миколаївська обл., 

25380541

56500, Миколаївська 
обл., м. Вознесенськ, 

вул. Кірова, 16-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велтон. 

Телеком", м. Харків, 
35074228

61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 50

м. Київ, м. Харків, м. Полтава, м. 
Донецьк, м. Запоріжжя, м. Луганськ, м. 

Дніпропетровськ, м. Одеса, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Обласне комунальне 
підприємство 

"Агроінформ", м. Вінниця, 
32537926

21050, м. Вінниця, вул. 
Соборна, 15-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія 

"ІнтерТелеКом", м. Суми, 
23820881

40004, м. Суми, вул. 
Праці, 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04075, м. Київ, вул. 
Гамарника, буд. 56

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04075, м. Київ, вул. 
Гамарника, буд. 56

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна 
телерадіокомпанія 

"Девком", м. Севастополь, 
24689584

99029, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 29, 

кв. 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Євпаторійські 

телекомунікації", м. 
Щолкіне, Ленінський р-н, 

АР Крим, 35457849

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 

Щолкіне,  6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КЕРЧЕНСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457880, м. Щолкіне, 
Автономна Республіка 

Крим

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 

Щолкіне,  6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ФЕОДОСІЙСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457854, м. Щолкіне, 
Автономна Республіка 

Крим

98213, АР Крим, 
Ленінський р-н, м. 

Щолкіне,  6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

01004, м. Київ, вул. 
Рогнідинська, 4 літ "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

02152, м. Київ, просп. 
П. Тичини, 5, кв. 175

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Волокітін 
Василь Степанович, м. 

Львів, 1917607753

79017, м. Львів, вул. 
Тарнавського, 6, кв. 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мультісервісні мережі", м. 
Керч, АР Крим, 33793718

98300, АР Крим, м. 
Керч, вул. Дубініна, 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Максимов 
Сергій Вікторович, м. 

Баштанка, Миколаївська 
обл., 2578317076

56100, Миколаївська 
обл., м. Баштанка, вул. 

Полтавська, 15, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "АрселорМіттал 
Кривий Ріг", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
24432974

50095, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Орджонікідзе, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ліпей 

Михайло Михайлович, м. 
Свалява, Свалявський р-н, 

Закарпатська обл., 
2365309232

89300, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, 

м. Свалява, вул. 
Шандора Петефі, 5

с. Поляна Свалявського району 
Закарпатської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 220 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4340 35019104 АВ № 364920 01.07.2008 5 років 01.07.2013 м. Красний Луч Луганської області телемереж не діюча

4341 33793718 АВ № 364921 01.07.2008 5 років 30.06.2013 АР Крим не діюча

4342 13459295 АВ № 364922 01.07.2008 5 років 30.06.2013 м. Дніпропетровськ не діюча

4343 22859846 АВ № 364923 01.07.2008 10 років 01.07.2018 Україна GSM (DCS-1800) не діюча

4344 20726176 АВ № 364927 02.07.2008 01.09.2011 АР Крим не діюча

4345 30318599 АВ № 364940 02.07.2008 5 років 02.07.2013 Хмельницька область не діюча

4346 25521964 АВ № 364941 03.07.2008 5 років 02.07.2013 Дніпропетровська область не діюча

4347 14091704 АВ № 364942 03.07.2008 5 років 02.07.2013 Харківська область не діюча

4348 13381630 АВ № 364943 03.07.2008 5 років 03.07.2013 м. Луганськ телемереж не діюча

4349 25332074 АВ № 364944 03.07.2008 5 років 03.07.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4350 19367453 АВ № 364946 03.07.2008 5 років 03.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4351 30534174 АВ № 364947 04.07.2008 5 років 04.07.2013 м. Зміїв Харківської області телемереж не діюча

4352 31018133 АВ № 364948 04.07.2008 5 років 03.07.2013 Донецька область не діюча

4353 34306833 АВ № 364949 07.07.2008 5 років 07.07.2013 не діюча

4354 34306833 АВ № 364950 07.07.2008 5 років 07.07.2013 телемереж не діюча

4355 01125608 АВ № 364955 07.07.2008 5 років 07.07.2013 Миколаївська область не діюча

4356 25049148 АВ № 364956 07.07.2008 5 років 07.07.2013 Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛУЧ-

ТК", м. Красний Луч, 
Луганська обл., 35019104

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, 20-В

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мультісервісні мережі", м. 
Керч, АР Крим, 33793718

98300, АР Крим, м. 
Керч, вул. Дубініна, 20

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"ПРОММЕТ", 13459295, м. 

Дніпропетровськ

49051, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Курсантська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

м. Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", м. 

Сімферополь, 20726176

95043, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 114

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Релком-

Поділля", м. 
Хмельницький, 30318599

29000, м. 
Хмельницький, вул. 
Театральна, 36, к. 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ "СІТЕЛ", 
25521964, смт Ілвріонове, 
Дніпропетровська обл., 

52520, 
Дніпропетровська обл., 
Синельниківський р-н, 
смт Ілларіонове, вул. 

Центральна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне мале науково-
виробниче підприємство 

"Діалог", м. Харків, 
14091704

61060, м. Харків, вул. 
Олімпійська, 13, кв. 45

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Обласне об'єднання 
"Луганське кабельне 

телебачення", м. Луганськ, 
13381630

91016, м. Луганськ, пл. 
Героїв ВВВ, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Надежда", м. Донецьк, 

25332074

83092, м. Донецьк, вул. 
230-й Стрілкової 

дивізії, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-американсько-
швейцарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

м. Київ, 19367453

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробниче товариство 
"Інесіт", м. Зміїв, 

Харківська обл., 30534174

63400, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Леніна, 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АРТКОММ", 31018133, м. 
Макіївка Донецької області

86117, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Достоєвського, 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, 
Харківська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

м. Дніпропетровськ, м. Кременчук 
Полтавської області, м. Львів, м. Одеса, 

м. Харків

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Миколаївський морський 

торгівельний порт", 
01125608, м. Миколаїв

54002, м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "Телефонна 
компанія ЕЛС", 25049148, 

м. Одеса

65014, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 221 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4357 25185130 АВ № 364957 07.07.2008 5 років 06.07.2013 м. Харків не діюча

4358 24592293 АВ № 364958 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Київ не діюча

4359 24592293 АВ № 364959 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4360 19380755 АВ № 364960 03.07.2008 5 років 03.07.2013 м. Шахтарськ Донецької області телемереж не діюча

4361 22306946 АВ № 364961 04.07.2008 5 років 04.07.2013 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

4362 32108168 АВ № 364962 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4363 34657129 АВ № 364963 07.07.2008 5 років 06.07.2013 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4364 2469007469 АВ № 364964 07.07.2008 5 років 07.07.2013 телемереж не діюча

4365 19151960 АВ № 364965 07.07.2008 5 років 07.07.2013 телемереж не діюча

4366 30672280 АВ № 364966 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Сєверодонецьк Луганської області телемереж не діюча

4367 31990072 АВ № 364967 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4368 32697620 АВ № 364968 07.07.2008 5 років 07.07.2013 телемереж не діюча

4369 31525773 АВ № 364969 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Прилуки Чернігівської області телемереж не діюча

4370 31525773 АВ № 364970 07.07.2008 5 років 07.07.2013 м. Ніжин Чернігівської області телемереж не діюча

4371 20675579 АВ № 364971 03.07.2008 5 років 03.07.2013 м. Ялта АР Крим телемереж не діюча

4372 00282056 АВ № 364972 10.07.2008 5 років 10.07.2013 Кіровоградська область не діюча

4373 21127420 АВ № 364973 10.07.2008 5 років 09.07.2013 м. Суми та Сумська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-технічне 
підприємство ХАРТРОН-

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 
25185130, м. Харків

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна телевізійна 
інформаційна мережа", м. 

Шахтарськ, Донецька обл., 
19380755

86211, Донецька обл., 
м. Шахтарськ, вул. 
Леніна, 24, кв. 66

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Побутрадіотехніка", м. 

Алушта, АР Крим, 
22306946

98500, АР Крим, м. 
Алушта, вул. 

Октябрська, 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дівізіон", м. Київ, 
32108168

04210, м. Київ, вул. 
Героїв Сталінграда, 10-

А, корп. 5, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фрегат 
ІСП", м. Дніпропетровськ, 

34657129

49069, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Артема, 94

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сідельникова 
Тетяна Павлівна, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 2469007469

86000, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Кірова, 118

смт Суворово, с. камишівка, с. Озерне 
Ізмаїльського району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Самарь", м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл., 
19151960

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

З. Білої, 1, кв. 37

м. Новомосковськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Інфосервіс-Комп", м. 

Сєверодонецьк, Луганська 
обл., 30672280

93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, 

просп. Гвардійський, 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженоб 
відповідальністю "Кумир 

Телеком", м. Київ, 
31990072

04210, м. Київ, вул. 
Героїв Сталінграда, 

42б, к. 90

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Дніпронет", м. 

Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська обл., 

32697620

51900, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 

Прохідний тупик, 3, кв. 
7

м. Дніпродзержинськ Дніпропетрвоської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ТІМ", 
м. Прилуки, Чернігівська 

обл., 31525773

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. 
Переяславська, 10, кв. 

34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ТІМ", 
м. Прилуки, Чернігівська 

обл., 31525773

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. 
Переяславська, 10, кв. 

34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ялта", 
м. Ялта, АР Крим, 

20675579

98635, АР Крим, м. 
Ялта, вул. Соханя, 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Заваллівський 

графітовий комбінат", 
00282056, смт Завалля 

Кіровоградської області

26334, Кіровоградська 
обл., Гайворонський р-

н, смт Завалля, вул. 
Жовтнева, 14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
РАДІО СИСТЕМИ", 
21127420, м. Суми

40000, м. Суми, вул. 
Воскресенська, 3/5, кв. 

17, 18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 222 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4374 32401809 АВ № 364974 10.07.2008 5 років 10.07.2013 телемереж не діюча

4375 32443608 АВ № 364975 10.07.2008 5 років 10.07.2013 м. Саки АР Крим телемереж не діюча

4376 34384644 АВ № 364976 10.07.2008 5 років 09.07.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4377 31168846 АВ № 364977 10.07.2008 5 років 10.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4378 30012612 АВ № 364978 10.07.2008 5 років 10.07.2013 телемереж не діюча

4379 30030888 АВ № 364979 09.07.2008 5 років 08.07.2013 телемереж не діюча

4380 2965310876 АВ № 364980 10.07.2008 5 років 10.07.2013 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4381 34285646 АВ № 364981 10.07.2008 5 років 09.07.2013 м. Херсон телемереж не діюча

4382 13694978 АВ № 364982 10.07.2008 5 років 10.07.2013 м. Київ ефірне радіомовлення не діюча

4383 22142344 Ав № 364983 10.07.2008 5 років 10.07.2013 Запорізька область ефірне радіомовлення не діюча

4384 22818250 АВ № 364984 10.07.2008 25.09.2008 м. Чернігів не діюча

4385 33688308 АВ № 364985 10.07.2008 07.10.2010 м. Чернігів Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4386 24558439 АВ № 364986 10.07.2008 20.10.2010 м. Чернігів Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4387 33904108 АВ № 364987 10.07.2008 29.11.2011 м. Чернігів не діюча

4388 30825689 АВ № 364988 10.07.2008 14.12.2011 м. Сімферополь телемереж не діюча

4389 22570896 АВ № 364989 10.07.2008 29.12.2011 м. Рівне телемереж не діюча

4390 05427938 АВ № 364990 10.07.2008 5 років 16.01.2019 Луганська область не діюча

4391 34875980 АВ № 364991 10.07.2008 25.07.2012 м. Київ пошта не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Васильківські телевезійні 
мережі", м. Васильків, 

Київська обл., 32401809

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. 

Декабристів, 1, кв. 137

м. Васильків, смт Калинівка, с. 
Данилівка Васиьківського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Тонус", 

м. Саки, АР Крим, 
32443608

96500, АР Крим, м. 
Саки, вул. 

Євпаторійське шосе, 76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Цифра 
Плюс", м. Донецьк, 

34384644

83012, м. Донецьк, вул. 
Словацька, 1, кв. 109

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Науково-
виробниче об'єднання 

"Інформаційні технології", 
м. Київ, 31168846

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Аліса", м. 

Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська обл., 

30012612

51911, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 
вул. Республіканська, 

44, кв. 2

м. Дніпродзержинськ Дніпропетрвоської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Бріз", с. 
Крижанівка, 

Комінтернівський р-н, 
Одеська обл., 30030888

67562, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

с. Крижанівка, вул. 
Гагаріна, 20А

м. Одеса, с. Фонтанка, с. Александрівка, 
с. Крижанівка Комінтернівського 

району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коваль 

Дмитро Орестович, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 2965310876

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 50 

років Жовтня, 54, кв. 
163

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ХерсонТелеком", м. 

Херсон, 34285646

73000, м. Херсон, вул. 
200-річчя Херсона, 37, 

к. 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Радіо і 

телебачення", 13694978, м. 
Київ

04071, м. Київ, вул. 
Олегівська, 34-Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіостанція "Великий 
луг", м. Запоріжжя, 

22142344

69057, м. Запоріжжя, 
вул. Олександра 
Матросова, 8-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрзв'язокбуд", м. 
Чернігів, м. Чернігів, 

22818250

14038, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і 
проводового мовлення в межах промислової 

експлуатації - кабельного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І.Т.Т.", 

м. Чернігів, 33688308

14038, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоагенство 

"ТЕРРА", м.Чернігів, 
24558439

14038, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кателін", 

м. Чернігів, 33904108

14038, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Мрія", 
м. Сімферополь, 30825689

95000, м. Сімферополь, 
вул. Кримської правди, 

6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю - 

Телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ", м. Рівне, 22570896

33023, м. Рівне, вул. 
Грушевського, 40, кв. 

123

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне відкрите 
акціонерне товариство 
"Стахановський вузол 

виробничо-технологічного 
зв'язку", м. Стаханов, 

Луганська обл., 05427938

94005, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 

Леніна, 3

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АКТІФ 

Україна", м. Київ, 34875980

02002, м. Київ, вул. 
Раскової, 19

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 223 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4392 32250318 АВ № 421501 14.07.2008 5 років 14.07.2013 м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Харків не діюча

4393 31720260 АВ № 421502 14.07.2008 5 років 14.07.2013 м. Харків телемереж не діюча

4394 31720260 АВ № 421504 14.07.2008 30.01.2019 м. Черкаси та Черкаська область не діюча

4395 01130621 АВ № 421505 14.07.2008 25.09.2018 АР Крим (крім м. Севастополь) не діюча

4396 31305512 АВ № 421506 14.07.2008 26.11.2017 м. Київ діюча

4397 31305512 АВ № 421507 14.07.2008 05.06.2018 м. Славутич Київської області діюча

4398 30940431 АВ № 421509 14.07.2008 5 років 13.07.2013 м. Теплодар Одеської області телемереж не діюча

4399 30940431 АВ № 421510 14.07.2008 5 років 13.07.2013 м. Роздільна Одеської області телемереж не діюча

4400 30940431 АВ № 421511 14.07.2008 5 років 13.07.2013 смт Овідіополь Одеської області телемереж не діюча

4401 35331174 АВ № 421512 14.07.2008 5 років 14.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

4402 24255779 АВ № 421513 14.07.2008 5 років 13.07.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4403 33583156 АВ № 421514 14.07.2008 5 років 14.07.2013 телемереж не діюча

4404 20810059 АВ № 421516 14.07.2008 5 років 13.07.2013 Львівська область не діюча

4405 22599262 АВ № 421525 15.07.2008 5 років 15.07.2013 м. Київ не діюча

4406 25380239 АВ № 421526 15.07.2008 5 років 15.07.2013 телемереж не діюча

4407 2926714518 АВ № 421527 16.07.2008 5 років 15.07.2013 телемереж не діюча

4408 13536647 АВ № 421529 17.07.2008 5 років 17.07.2013 м. Донецьк не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Атраком", м. Київ, 
32250318

01011, м. Київ, вул. 
Лєскова, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Міжнародний 

аеропорт "Сімферополь", м. 
Сімферополь, АР Крим,  

01130621

95491, АР Крим, м. 
Сімферополь, смт 

Аерофлотське, площа 
Аеропорту, буд. 15 

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія 
"КОНФІДЕНЦІЙНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
УКРАЇНИ", 31305512, м. 

Київ

01042, м. Київ, вул. І. 
Кудрі, 39

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія 
"КОНФІДЕНЦІЙНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
УКРАЇНИ", 31305512, м. 

Київ

01042, м. Київ, вул. І. 
Кудрі, 39

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
м. Одеса, 30940431

65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
м. Одеса, 30940431

65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
м. Одеса, 30940431

65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БіЛінк", 

м. Київ, 35331174

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікроком", 24255779, м. 
Київ 

02121, м. Київ, вул. 
Вербицького, 19, кв. 

269

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Краєвид-Плюс", м. Рахів, 

Закарпатська обл., 
33583156

90600, Закарпатська 
обл., Рахівський район, 

м. Рахів, вул. 
Воз'єднання, 36

с. Богдан Рахівського району 
Закарпатської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аркада-

Х", 20810059, м. Львів

79040, м. Львів, вул. 
Любінська, 191А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", м. Київ, 22599262

02090, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Краєвид", м. Миколаїв, 

25380239                                 
                                   

54020, м. Миколаїв, 
вул. Защука, 27/1

м. Миколаїв, м. Очаків, м. Снігурівка, м. 
Вознесенськ Миколаївської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець 

Колонтаєвський Олександр 
Іванович, смт Чкаловське, 

Чугуївський р-н, 
Харківська обл., 

2926714518

63544, Харківська обл., 
Чугуївський р-н, смт 

Чкаловське, вул. 
Леніна, 21, кв. 26

смт Чкаловське Чугуївського району 
Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"АСТР", 13536647, м. 

Донецьк

83004, м. Донецьк, вул. 
Батищева, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 224 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4409 01074957 АВ № 421530 17.07.2008 5 років 16.07.2013 Донецька, Луганська області міжміського не діюча

4410 01074957 АВ № 421531 17.07.2008 5 років 16.07.2013 Донецька область не діюча

4411 01074957 АВ № 421532 17.07.2008 5 років 17.07.2013 Луганська область не діюча

4412 20038298 АВ № 421533 18.07.2008 5 років 18.07.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4413 32447987 АВ № 421534 18.07.2008 5 років 17.07.2013 Дніпропетровська область не діюча

4414 34505938 АВ № 421535 22.07.2008 5 років 21.07.2013 м. Одеса телемереж не діюча

4415 2831807410 АВ № 421536 22.07.2008 5 років 22.07.2013 м. чернівці телемереж не діюча

4416 35435157 АВ № 421537 22.07.2008 5 років 22.07.2013 м. Славута Хмельницької області телемереж не діюча

4417 00191773 АВ № 421538 21.07.2008 5 років 21.07.2013 Донецька область не діюча

4418 30109015 АВ № 421539 18.07.2008 31.12.2012 Одеська область не діюча

4419 2618021885 АВ № 421542 25.07.2008 5 років 24.07.2013 телемереж не діюча

4420 00174088 АВ № 421543 25.07.2008 5 років 25.07.2013 Донецька область не діюча

4421 01059900 АВ № 421544 24.07.2008 5 років 24.07.2013 міжміського не діюча

4422 20369316 АВ № 421545 30.07.2008 5 років 30.07.2013 м. Торез, м. Зугрес Донецької області телемереж не діюча

4423 25027336 АВ № 421546 30.07.2008 5 років 30.07.2013 м. Одеса телемереж не діюча

4424 34422197 АВ № 421547 01.08.2008 5 років 01.08.2013 м. Хмільник Вінницької області телемереж не діюча

4425 22206274 АВ № 421548 01.08.2008 5 років 01.08.2013 Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", м. 

Донецьк, 01074957

83000, м. Донецьк, вул. 
Артема, 68

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", 
01074957, м. Донецьк

83000, м. Донецьк, вул. 
Артема, 68

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", 
01074957, м. Донецьк

83000, м. Донецьк, вул. 
Артема, 68

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Колективне підприємство 
"ІМПА", 20038298, с. 

Петропавлівська 
Борщагівка Київської 

області 

08130, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н, с. Петропавлівська 

Борщагівка, вул. 
Шкільна, 25-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрчерметавтоматика", м. 
Дніпропетровськ, 32447987

49010, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Телевізійна, 1А, 69

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технології майбутнього", 
м. Одеса, 34505938

65026, м. Одеса, вул. 
Гоголя, 23, кв. 16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бакіновський 
Олександр Вікторович, м. 

Чернівці, 2831807410

58000, м. Чернівці, вул. 
Тисменицька, 10, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Контакт-
Славута-Плюс", м. Славута, 

Хмельницька обл., 
35435157

30000, Хмельницька 
обл., м. Славута, вул. 
Кузовкова, 19, оф. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Часівоярський 
вогнетривкий комбінат", 

00191773, м. Часів Яр, 
Донецька обл.

84551, Донецька обл., 
м. Часів Яр, вул. 

Комсомольська, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Алексанян 

Нуне Едгарівна, м. Харків, 
2618021885

61058, м. Харків, вул. 
Анрі Барбюса, 7, кв. 48

смт Пісочин 2 Харківського району 
Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державний Макіївський 
науково-дослідний інститут 
з безпеки робіт у гірничій 

промсиловості, м. Макіївка, 
Донецька обл., 00174088

86108, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Лихачова, 60

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", м. 
Львів, 01059900

79007, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Тернопільська, Рівненська, Волинська, 
Закарпатська, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне підприємство 
"Теплоенергетик", м. 
Донецьк, 20369316

83052, м. Донецьк, 
бульв. Шевченка, 127, 

кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 
ТВ", м. Одеса, 25027336

65110, м. Одеса, вул. 
Балківська, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "ВІК 

Інтер", м. Хмільник, 
Вінницька обл., 34422197

22000, Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 

Столярчука, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-виробниче 
акціонерне товариство 

закритого типу "Альфа", 
22206274, смт 

Дослідницьке Київської 
області

08654, Київська обл., 
Васильківський р-н, смт 

Дослідницьке, вул. 
Інженерна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 225 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4426 21629133 АВ № 421550 05.08.2008 5 років 04.08.2013 м. Київ міжміського не діюча

4427 34173120 АВ № 421551 06.08.2008 5 років 06.08.2013 м. Лозова Харківської області телемереж не діюча

4428 32843956 АВ № 421552 06.08.2008 5 років 06.08.2013 телемереж не діюча

4429 24343124 АВ № 421553 06.08.2008 5 років 06.08.2013 м. Лозова Харківської області телемереж не діюча

4430 32320594 АВ № 421554 12.08.2008 5 років 11.08.2013 Луганська область не діюча

4431 04713033 АВ № 421555 13.08.2008 5 років 12.08.2013 міжміського не діюча

4432 24507442 АВ № 421557 27.08.2008 5 років 27.08.2013 АР Крим не діюча

4433 01073828 АВ № 421558 27.08.2008 5 років 27.08.2013 міжміського не діюча

4434 24883843 АВ № 421559 28.08.2008 5 років 28.08.2013 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4435 01072609 АВ № 421561 05.09.2008 5 років 05.09.2013 міжміського не діюча

4436 30505206 АВ № 421562 15.09.2008 5 років 14.09.2013 м. Чернігів телемереж не діюча

4437 13729665 АВ № 421563 24.09.2008 5 років 24.09.2013 смт Гончарівське Чернігівської області телемереж не діюча

4438 01071315 АВ № 421564 24.09.2008 5 років 24.09.2013 міжміського не діюча

4439 30857113 АВ № 421565 24.09.2008 07.09.2012 м. Київ, Київська обл. не діюча

4440 35309070 АВ № 421569 29.09.2008 5 років 28.09.2013 м. Київ не діюча

4441 35577390 АВ № 421570 29.09.2008 5 років 28.09.2013 телемереж не діюча

4442 19470530 АВ № 421571 29.09.2008 5 років 29.09.2013 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, м. 

Київ, 21629133

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Вектор 
Інформ", м. Лозова, 

Харківська обл., 34173120

64604, Харківська обл., 
м. Лозова, Мікрорайон 

4, 72/2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Вектор 
плюс", м. Лозова, 

Харківська обл., 32843956

64604, Харківська обл., 
м. Лозова, Мікрорайон 

4, 72/1

смт Краснопавлівка Лозівського району, 
м. Лозова Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

 Телерадіокомпанія 
"Вектор" у формі 

Товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. 

Лозова, Харківська обл., 
24343124

64604, Харківська обл., 
м. Лозова, вул. 
Комінтерну, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Первомайськвугілля", 

32320594, м. Первомайськ 
Луганської області 

93200, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 

Куйбишева, 18А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-західна 
залізниця", м. Київ, 

04713033

01034, м. Київ, вул. 
Лисенка, 6

Київська, Чернігівська, Сумська, 
Вінницька, Житомирська, Хмельницька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИПРОБУВАНЬ 

КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ, 
24507442

97419, АР Крим, м. 
Євпаторія, 19, с. Вітине

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Придніпровська 

залізниця", м. 
Дніпропетровськ, 01073828

49602, м. 
Дніпропетровськ, 

просп. Карла Маркса, 
108

Дніпропетровська, Запорізька області, 
АР Крим

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Крокус-1", м. Біла церква, 

Київська обл., 24883843

09112, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Фастівська, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Південна залізниця, м. 
Харків, 01072609

61052, м. Харків, вул. 
Червоноармійська, 7

Харківська, Полтавська, Сумська 
області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альфа 

Оіл", м. Чернігів, 30505206

14000, м. Чернігів, вул. 
Гетьмана Полуботка, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Палві", 

м. Славутич, Київська обл., 
13729665

07100, Київська обл., м. 
Славутич, 

Чернігівський кварьал, 
29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Одеська залізниця, м. 
Одеса, 01071315

65012, м. Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 19

Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Кіровоградська, Черкаська, Вінницька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ" , м. 

Київ, 30857113

03187, м. Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 94, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІП-
Телеком", 35309070, м. 

Київ

01021, м. Київ, вул. 
Михайла 

Грушевського/Кріпосни
й Яр, 34/1 літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дніпро-

Черемош", м. 
Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 
35577390

51918, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 

вул. Квітів, 9

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Базіс", м. 

Харків, 19470530

61145, м. Харків, вул. 
Космічна, буд. 14, кв. 1

м. Київ, м. Полтава, Полтавська обл., м. 
Сімферополь, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 226 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4443 25225711 АВ № 421572 01.10.2008 5 років 30.09.2013 м. Львів телемереж не діюча

4444 34806413 АВ № 421573 01.10.2008 5 років 01.10.2013 м. Київ не діюча

4445 31264644 АВ № 421574 01.10.2008 5 років 01.10.2013 м. Ніжин Чернігівської області телемереж не діюча

4446 35869296 АВ № 421575 02.10.2008 5 років 02.10.2013 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4447 31345424 АВ № 421576 02.10.2008 5 років 01.10.2013 м. Нетішин Хмельницької області телемереж не діюча

4448 24564256 АВ № 421577 02.10.2008 5 років 01.10.2013 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

4449 22267425 АВ № 421578 02.10.2008 5 років 02.10.2013 телемереж не діюча

4450 31860001 АВ № 421583 03.10.2008 5 років 02.10.2013 м. Трускавець Львівської області телемереж не діюча

4451 33063518 АВ № 421584 03.10.2008 5 років 02.10.2013 телемереж не діюча

4452 23023044 АВ № 421585 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4453 1706304259 АВ № 421586 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Охтирка Сумської області телемереж не діюча

4454 2641009370 АВ № 421587 03.10.2008 5 років 03.10.2013 телемереж не діюча

4455 1716825136 АВ № 421588 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4456 2086507813 АВ № 421589 03.10.2008 5 років 02.10.2013 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4457 22958117 АВ № 421590 03.10.2008 17.11.2010 м. Київ не діюча

4458 2534110358 АВ № 421591 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Охтирка Сумської області телемовлення не діюча

4459 31522400 АВ № 421592 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

4460 34855408 АВ № 421593 03.10.2008 5 років 03.10.2013 м. Коростень Житомирської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомпанія "ДІАЛЕКТ", 
м. Львів, 25225711

79041, м. Львів, вул. 
Уляни Кравченко, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"МГ ЛАЙН", м. Київ, 

34806413

02100, м. Київ, вул. 
Будівельників, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"ЕПСІЛОН", м. Ніжин, 

Чернігівська обл., 31264644

16600, Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. 
Об'їжджа, 120, 1, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА-

ІНЕТ", м. Кременчук, 
Полтавська обл., 35869296

39627, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 50 

років Жовтня, 138

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Лотел-
СКТБ", м. Нетішин, 
Хмельницька обл., 

31345424

30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, пр. 

Курчатова, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ГОК", 
м. Комсомольськ, 

Полтавська обл., 24564256

39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. 

Леніна, 54

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
телекомпанія "Орфей", смт 
Леніне, Ленінський р-н, АР 

Крим, 22267425

98200, АР Крим, 
Ленінський р-н, смт 

Леніне, вул. Пушкіна, 
35

смт Леніне Ленінського району АР 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лептон", 

м. Трускавець, Львівська 
обл., 31860001

82200, Львівська обл, м. 
Трускавець, вул. 

Івасюка, 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Артнет", 

м. Артемівськ, Донецька 
обл., 33063518

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 

Радянська,25

м. Артемівськ, м. Часів Яр, м. Соледар 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Телевідео-С", м. 

Дніпропетровськ, 23023044

49041, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 

Тополя-3, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Касьяненко 

Володимир Антонович, м. 
Охтирка, Сумська обл., 

1706304259

42700, Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. 

Полтавська, 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Шолтун 

Володимир Віталійович, м. 
Вільногірськ, 

Дніпропетровська обл., 
2641009370

51700, 
Дніпропетровська обл., 

м. Вільногірськ, вул. 
Ленінського 

комсомолу, 38-А, кв. 70

м. Вільногірськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Куліцький 
Анатолій Родіонович, м. 

Біла Церква, Київська обл., 
1716825136

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Червонофлотська, 21, 
кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ступак Юрій 
Іванович, м. Біла Церква, 

Київська обл., 2086507813

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Некрасова, 95, кв. 142

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Український центр 
персонального звязку", м. 

Київ, 22958117

02068, м. Київ, вул. 
Академіка Туполєва, 

19, оф. 104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Касьяненко 
Олег Володимирович, м. 
Охтирка, Сумська обл., 

2534110358

42700, Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. Кірова, 

71

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Запоріжжя он-Лайн", м. 
Запоріжжя, 31522400

69035, м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 

11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"САМ", м. Коростень, 
Житомирська обл., 

34855408

11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 56, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 227 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4461 2541303150 АВ № 421599 06.10.2008 5 років 06.10.2013 м. Лубни Полтавської області телемереж не діюча

4462 35237457 АВ № 421600 06.10.2008 5 років 05.10.2013 м. Зугрес Донецької області телемереж не діюча

4463 32180639 АВ № 421601 06.10.2008 5 років 06.10.2013 м. Бахмач Чернігівської області телемереж не діюча

4464 2223212029 АВ № 421602 06.10.2008 5 років 05.10.2013 телемереж не діюча

4465 31553601 АВ № 421603 06.10.2008 5 років 06.10.2013 м. Миколаїв телемереж не діюча

4466 24592293 АВ № 421607 07.10.2008 5 років 07.10.2013 телемереж не діюча

4467 24592293 АВ № 421609 07.10.2008 5 років 07.10.2013 не діюча

4468 30870396 АВ № 421610 07.10.2008 5 років 07.10.2013 м. Жмеринка, м. Бар Вінницької області телемереж не діюча

4469 35311743 АВ № 421611 07.10.2008 5 років 07.10.2013 м. Київ телемереж не діюча

4470 34451893 АВ № 421618 08.10.2008 5 років 08.10.2013 м. Суми телемереж не діюча

4471 19367453 АВ № 421619 08.10.2008 5 років 07.10.2013 м. Київ не діюча

4472 00191129 АВ № 421620 08.10.2008 5 років 08.10.2013 Донецька область не діюча

4473 31221967 АВ № 421643 13.10.2008 5 років 13.10.2013 телемереж не діюча

4474 30500873 АВ № 421644 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Обухів Київської області телемереж не діюча

4475 33077646 АВ № 421646 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Луганськ телемереж не діюча

4476 24558215 АВ № 421647 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Чернігів не діюча

4477 23202019 АВ № 421648 13.10.2008 5 років 13.10.2013 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Алексієнко 

Геннадій Миколайович, м. 
Чернігів, 2541303150

14021, м. Чернігів, вул. 
Орловська, 69

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"СІРІУС", м. Донецьк, 

35237457

83012, м. Донецьк, вул. 
Словацька, 61

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Тіса", 
м. Бахмач, Чернігівська 

обл., 32180639

16500, Чернігівська 
обл., м. Бахмач, вул. 

Дружби, 1, кв. 96

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кузьменко 
Галина Миколаївна, м. 

Овруч, Житомирська обл., 
2223212029

11100, Житомирська 
обл., м. Овруч, вул. 

Сабурова, 1/26

м. Овруч, смт Першотравневе 
Овруцького району Житомирської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТВС-Плюс", м. Миколаїв, 

31553601

54034, м. Миколаїв, 
вул. Миколаївська, 34Б, 

кв. 116

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

м. Дніпропетровськ, м. Сімферополь , м. 
Севастополь, м. Житомир

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
приватна телестудія 

"Децебал", м. Жмеринка, 
Вінницька обл., 30870396

23100, Вінницька обл., 
м. Жмеринка, вул. 

Тімірязєва, 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АНП-
ТВ", м. Київ, 35311743

01103, м. Київ, вул. 
Підвисоцького, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Телесвіт", м. Суми, 

34451893

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-американсько-
швейщарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

19367453, м. Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Маріупольський 
металургійний комбінат 

імені Ілліча", 00191129, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87504, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Левченка, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія "ЛОТОС" 

приватної фірми "ЛОТОС", 
м. Старокостянтинів, 

Хмельницька обл., 
31221967 

31101, Хмельницька 
обл., м. 

Старокостянтинів, вул. 
Ессенська, 6

м. Старокостянтинів Хмельницької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телестудія "Екран" у формі 
приватного підприємства, 
Київська обл., м. Обухів, 

30500873

08703, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Київська, 

буд. 162 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", м. Алчевськ, 
Луганська обл., 33077646 

94204, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Ленінградська, 41 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

 Закритого товариства 
товариства 

"Телерадіокомпанія 
"Дитинець", м. Чернігів, 

24558215

14005, м. Чернігів. 
Просп. Миру, 68, кімн. 

1501

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Візит", 
м. Феодосія, АР Крим, 

23202019

98112, АР Крим, м. 
Феодосія, бульв. 
Старшинова, 12

м. Феодосія, смт Кіровське Кіровського 
району АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 228 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4478 2561211332 АВ № 421649 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

4479 20919308 АВ № 421650 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Миколаїв телемереж не діюча

4480 3053801557 АВ № 421651 13.10.2008 5 років 13.10.2013 телемереж не діюча

4481 2367300155 АВ № 421652 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Костянтинівка Донецької області телемереж не діюча

4482 32166808 АВ № 421653 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Курахове Донецька область телемереж не діюча

4483 00379790 АВ № 421654 13.10.2008 5 років 13.10.2013 Донецька область не діюча

4484 20572069 АВ № 421655 13.10.2008 5 років 12.10.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4485 25377579 АВ № 421656 13.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

4486 31093734 АВ № 421657 13.10.2008 26.01.2011 Україна не діюча

4487 31093734 АВ № 421658 13.10.2008 06.06.2011 м. Київ не діюча

4488 31093734 АВ № 421659 13.10.2008 06.06.2011 Київська область не діюча

4489 31093734 АВ № 421660 13.10.2008 26.01.2011 м. Київ, Київська, Одеська області не діюча

4490 31951423 АВ № 421661 14.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Харцизьк Донецької області телемереж не діюча

4491 33551475 АВ № 421662 14.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Київ телемереж не діюча

4492 24144092 АВ № 421663 14.10.2008 5 років 14.10.2013 м. Кіровоград телемереж не діюча

4493 25579900 14.10.2008 24.09.2017 м. Донецьк та Донецька область не діюча

4494 25579900 АВ № 421688 14.10.2008 30.01.2011 м. Донецьк та Донецька область не діюча

4495 35283037 АВ № 421689 15.10.2008 5 років 15.10.2013 Луганська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Самофалов 

Юрій Євгенович, м. 
Макіївка, Донецька обл., 

2561211332

86147, Донецька обл., 
м. Макіївка, кв-л 

Северний, 14, кв. 16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛАН", м. Миколаїв, 

20919308

54058, м. Миколаїв, 
вул. Генерала карпенка, 

75, кв. 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кролевець 
Максим Вікторович, м. 
Новогродівка, Донецька 

обл., 3053801557

85483, Донецька обл., 
м. Новогродівка, вул. 

Перемоги, 1

м. Новогродівка Донецької області, м. 
Пологи Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Захар'єв 

Геннадій Вікторович, м. 
Костянтинівка, Донецька 

обл., 2367300155

85114, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 
Бєлоусова, 10, кв. 133

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Зеніт", 
Донецька обл., 32166808

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, м. 

Курахове, м-н Южний, 
буд. 6, кв. 42

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
об'єднання "Артемсіль", м. 

Соледар, Донецька обл., 
00379790

84545, Донецька обл., 
м. Соледар, вул. 

Чкалова, 1А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль", 20572069, м. 
Бориспіль Київської 

області 

08307, Київська обл., м. 
Бориспіль, 

Міжнародний аеропорт 
"Бориспіль"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астарта-

зв'язок", 25377579, м. 
Миколаїв

54010, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 6-Б/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технологічні системи 
зв'язку", м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технологічні системи 
зв'язку", м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технологічні системи 
зв'язку", м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Технологічні системи 
зв'язку", м. Київ, 31093734

04214, м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 69

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прим'єр", м. Харцизьк, 
Донецька обл., 31951423

86700, Донецька обл., 
м. Харцизьк, пров. 

Максименка, 2, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дом 
Тел", м. Київ, 33551475

04119, м. київ, вул. 
Дегтярівська, 25-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіоінформаційна 
компанія КАБС", м. 

Кіровоград, 24144092

25031, м. Кіровоград, 
вул. Космонавта 

Попова, 9-Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес" м. 
Донецьк, 25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв. 3  АВ № 421722

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес" м. 
Донецьк, 25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв. 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу DECT    

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Хімічний завод 

"Південний", м. Рубіжне, 
Луганська обл., 35283037

93001, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. 

Заводська, 1, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 229 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4496 30441478 АВ № 421691 20.10.2008 5 років 19.10.2013 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

4497 32641447 АВ № 421692 20.10.2008 5 років 19.10.2013 м. Джанкой АР Крим телемереж не діюча

4498 33844484 АВ № 421693 20.10.2008 5 років 19.10.2013 Донецька область не діюча

4499 01190043 АВ № 421694 20.10.2008 03.11.2010 Полтавська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

4500 01190043 АВ № 421695 20.10.2008 03.11.2010 Полтавська область радіомовлення не діюча

4501 01190043 АВ № 421696 20.10.2008 03.11.2010 Полтавська область телемовлення не діюча

4502 02070944 АВ № 421697 20.10.2008 5 років 20.10.2013 м. Київ не діюча

4503 23631097 АВ № 421698 20.10.2008 5 років 19.10.2013 телемереж не діюча

4504 35360006 АВ № 421699 20.10.2008 5 років 19.10.2013 телемереж не діюча

4505 34960158 АВ № 421713 07.10.2008 5 років 06.10.2013 м. Київ, м. Харків телемереж не діюча

4506 34960158 АВ № 421714 07.10.2008 5 років 06.10.2013 телемереж не діюча

4507 20711602 АВ № 421715 22.10.2008 5 років 21.10.2013 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

4508 1907022153 АВ № 421716 22.10.2008 5 років 21.10.2013 с. Фрунзе Сакського району АР Крим телемереж не діюча

4509 23286602 АВ № 421717 22.10.2008 5 років 21.10.2013 Запорізька область телемовлення не діюча

4510 34960158 АВ № 421718 22.10.2008 5 років 21.10.2013 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4511 35647389 АВ № 421719 22.10.2008 5 років 21.10.2013 м. Херсон та Херсонська область не діюча

4512 30811110 АВ № 421720 22.10.2008 15.05.2011 Полтавська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтеркон", м. Конотоп, 
Сумська обл., 30441478

41600, Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. Братів 

Радченків, 68

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Регіон", м. Джанкой, АР 
Крим, 32641447

96100, АР Крим, м. 
Джанкой, вул. 

Інтернаціональна, 139-
А, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Торговий дім "МАГНІТ", 
33844484, м. Горлівка, 

Донецька обл., 

84601, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Інтернаціональна, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, 02070944, м. 

Київ

01033, м. Київ, вул. 
Володимирська, 60

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 
"Квант" Відкритого 

акціонерного товариства 
"Атомсервіс", м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївська обл., 
23631097

55002, Миколаївська 
обл., м. 

Южноукраїнськ, просп. 
Леніна, 38

м. Южноукраїнськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Полтавські 
телекомунікаційні 

системи", м. Полтава, 
35360006

36037, м. Полтава, 
пров. Рибальський, 22

м. Полтава, с. Розсошенці Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські цифрові 
комунікації", м. Донецьк, 

34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські цифрові 
комунікації", м. Донецьк, 

34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

м. Полтава, м. Луганськ, м. Донецьк, м. 
Дніпропетровськ, м. Одеса

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Екран", м. Євпаторія, АР 

Крим, 20711602

97400, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 60-річчя 

Жовтня, 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Діденко 
Микола Іванович, с. 

Фрунзе, Сакський р-н, АР 
Крим, 1907022153

96576, АР Крим, 
Сакський р-н, с. 

Фрунзе, вул. Берегова, 
16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"Алекс", м. Запоріжжя, 

23286602

69068, м. Запоріжжя, 
вул. 8 Березня, 48

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. 
Донецьк, 34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Азор 

Плюс", м. Київ, 35647389

03190, м. Київ, вул. 
Краснодарська, 21-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Агропромислове 
об'єднання "Цукровик 

Полтавщини", с. Яреськи, 
Шишацький р-н, 

Полтавська обл., 30811110

38034, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. 
Новаторів, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 230 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4513 35615692 АВ № 421721 15.10.2008 5 років 14.10.2013 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

4514 31191189 Ав № 421725 24.10.2008 5 років 23.10.2013 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

4515 32186358 АВ № 421726 24.10.2008 5 років 23.10.2013 ефірного телемовлення не діюча

4516 22500358 АВ № 421727 24.10.2008 5 років 23.10.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

4517 2237707453 Ав № 421728 24.10.2008 5 років 23.10.2013 м. Димитров Донецької області телемереж не діюча

4518 35826074 АВ № 421733 24.10.2008 5 років 23.10.2013 м. Нововолинськ Волинської області телемереж не діюча

4519 35523832 АВ № 421734 24.10.2008 5 років 23.10.2013 не діюча

4520 22337830 АВ № 421735 27.10.2008 5 років 26.10.2013 м. Броди Львівської області телемереж не діюча

4521 24639505 АВ № 421736 14.10.2008 5 років 13.10.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4522 25364536 АВ № 421737 28.10.2008 5 років 27.10.2013 м. Стаханов Луганської області телемереж не діюча

4523 32745768 АВ № 421738 28.10.2008 5 років 27.10.2013 телемереж не діюча

4524 32745768 АВ № 421739 28.10.2008 5 років 27.10.2013 телемереж не діюча

4525 32745768 АВ № 421740 28.10.2008 5 років 27.10.2013 телемереж не діюча

4526 32745768 АВ № 421741 28.10.2008 5 років 27.10.2013 телемереж не діюча

4527 24512176 АВ № 421742 28.10.2008 5 років 27.10.2013 Запорізька область ефірного телемовлення не діюча

4528 01126996 АВ № 421743 28.10.2008 5 років 30.08.2012 м. Одеса, Одеська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Інтелкон", м. Олександрія, 

Кіровоградська обл., 
35615692

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 

вул. Львівська, 58

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІНТЕРФОН", м. 

Маріуполь, Донецька обл., 
31191189

87525, Донецька обл., 
м. Маріуполь, бульв. 

Богдана 
Хмельницького, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Старт", 

смт Томашпіль, 
Томашпільський р-н, 

Вінницька обл., 32186358

24200, Вінницька обл., 
Томашпільський р-н, 
смт Томашпіль, вул. 

Леніна, 6

Томашпільський район Вінницької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ФІРМА 

"СТАФ", 22500358, м. 
Одеса

65012, м. Одеса, пров. 
Мукачівський, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Марченко 

Олег Леонідович, м. 
Димитров, Донецька обл., 

2237707453

85322, Донецька обл., 
м. Димитров, м-н 

Молодіжний, 4, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Нововолинське 

Телебачення Телефонія 
Інтернет", м. 

Нововолинськ, Волинська 
обл., 35826074

45400, Волинська обл., 
м. Нововолинськ, вул. 
Винниченка, 2, кв. 5А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04205, м. Київ, просп. 
Оболонський, 23-А

м. Київ, Одеська, Львівська, Харківська, 
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТВ-
СЕРВІС" ЛТД, м. Броди, 
Львівська обл., 22337830

80600, Львівська обл., 
м. Броди, пл. Ринок, 30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

83012, м. Донецьк, вул. 
Соколина, 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "СКТ-
плюс", м. Стаханов, 

Луганська обл., 25364536

 94016, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 
Н.Курченко, 19 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", смт Новотроїцьке, 

Волноваський р-н, 
Донецька обл., 32745768 

85732, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт 

Новотроїцьке, вул. 
Кошового, 37Б, 6

смт Новотроїцьке Волноваського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", смт Новотроїцьке, 

Волноваський р-н, 
Донецька обл., 32745768 

85732, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт 

Новотроїцьке, вул. 
Кошового, 37Б, 6

смт Очеретине Ясинуватського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", смт Новотроїцьке, 

Волноваський р-н, 
Донецька обл., 32745768 

85732, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт 

Новотроїцьке, вул. 
Кошового, 37Б, 6

смт Донське Волноваського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", смт Новотроїцьке, 

Волноваський р-н, 
Донецька обл., 32745768 

85732, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт 

Новотроїцьке, вул. 
Кошового, 37Б, 6

смт Володимирівка Волноваського 
району Донецької обалсті

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт", м. Запоріжжя, 

24512176

69044, м. Запоріжжя, 
вул. Сєдова, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Науково-дослідний 

проектно-
конструкторський інститут 
морського флоту України з 
дослідним виробництвом", 

м. Одеса, 01126996

65026, м. Одеса, вул. 
Ланжеронівська, 15 А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 231 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4529 2808407331 АВ № 421744 28.10.2008 5 років 27.10.2013 смт Єланець Миколаївської області телемереж не діюча

4530 2664421392 АВ № 421745 28.10.2008 5 років 27.10.2013 смт Недригайлів Сумської області телемереж не діюча

4531 22414044 АВ № 421746 28.10.2008 5 років 27.10.2013 м. Стрий Львівської області телемереж не діюча

4532 22380144 АВ № 421747 28.10.2008 5 років 27.10.2013 телемереж не діюча

4533 3070403033 АВ № 421748 28.10.2008 5 років 27.10.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4534 19028202 АВ № 421749 29.10.2008 5 років 28.10.2013 не діюча

4535 19028202 АВ № 421750 29.10.2008 5 років 28.10.2013 не діюча

4536 31130456 АВ № 421751 29.10.2008 5 років 28.10.2013 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4537 34166291 АВ № 421752 29.10.2008 5 років 28.10.2013 телемереж не діюча

4538 34982522 АВ № 421753 30.10.2008 5 років 29.10.2013 телемереж не діюча

4539 30416258 АВ № 421754 30.10.2008 5 років 29.10.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4540 33641151 АВ № 421755 30.10.2008 5 років 29.10.2013 м. Київ телемереж не діюча

4541 33092308 АВ № 421756 30.10.2008 5 років 29.10.2013 м. Лутугине Луганської області телемереж не діюча

4542 22618019 АВ № 421757 29.10.2008 5 років 28.10.2013 м. Первомайськ Харківської області телемереж не діюча

4543 30184815 АВ № 421758 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Харків та Харківська область не діюча

4544 25125903 АВ № 421759 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Сімферополь телемереж не діюча

4545 23238313 АВ № 421760 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Миронівка Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець 

ГайдулянАндрій 
Андрійович, смт Єланець, 

Миколаївська обл., 
2808407331

55500, Миколаївська 
обл., Єланецький р-н, 

смт Єланець, вул. 
Жукова, 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Юхименко 

Вячеслав Анатолійович, м. 
Харків, 2664421392

61166, м. Харків, пров. 
Інженерний, буд. 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст", 
м. Стрий, Львівська обл., 

22414044

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. О. 
Бачинської, 4 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Т+", 
м. Львів, 22380144

79035, м. Львів, вул. 
Кримська, 28, кімн. 301

м. Львів, м. Калуш Івано-Франківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мацак Іван 

Анатолійович, м. Донецьк, 
3070403033

83119, м. Донецьк, вул. 
Щетиніна, 7, кв. 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19А

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Львівська, Харківська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19А

Луганська, Полтавська, Вінницька, 
Житомирська, Миколаївська, Сумська, 
Херсонська, Хмельницька, Волинська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Рівненська, 

Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, 
Чернівецька області, АР Крим, м. 

Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Центр "Антен-Сервіс", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 31130456

39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 50 

років Жовтня, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СКС-ЛУГАНЬ", м. 

Алчевськ, Луганська обл., 
34166291

94214, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. Гмирі, 

20, кв. 50

м. Алчевськ, м. Стаханов, м. 
Перевальськ Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телевізійні мережі", м. 

Балта, Одеська обл., 
34982522

66101, Одеська обл., м. 
Балта, вул. Дячишина, 

11, кв. 45

м. Сквира Київської області, м. Сарни, 
смт Клесів Рівненської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ДУБЛЕР", м. Донецьк, 

30416258

83000, м. Донецьк, 
просп. Маяковського, 

23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ВІДІ-

С", м. Лутугине, Луганська 
обл., 33092308

92000, Луганська обл., 
м. Лутугине, 40 років 
Перемоги, 1, кв. 85

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Побутрадіотехніка - 
телекомпанія Орбіта", м. 

Первомайський, Харківська 
обл., 22618019

64102, Харківська обл., 
м. Первомайський, 
Мікрорайон 1/2, 58

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"ІТВ'К", м. Сімферополь, 

25125903

95001, м. Сімферополь, 
вул. Чехова, 51

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Мироновська фірма 
"Побутрадіотехніка", м. 

Миронівка, Київська обл., 
23238313

08800, Київська обл., 
Миронівський р-н, м. 

Миронівка, вул. Леніна, 
113

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 232 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4546 32091523 АВ № 421761 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

4547 13815198 АВ № 421762 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Золочів Львівської області телемереж не діюча

4548 00191282 АВ № 421763 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Полтава та Полтавська області не діюча

4549 24766528 АВ № 421764 03.11.2008 5 років 02.11.2013 м. Київ не діюча

4550 24766528 АВ № 421765 03.11.2008 5 років 02.11.2013 Одеська область не діюча

4551 34056171 АВ № 421767 04.11.2008 5 років 03.11.2013 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

4552 24784816 АВ № 421768 04.11.2008 5 років 03.11.2013 телемереж не діюча

4553 22485498 АВ № 421769 04.11.2008 5 років 03.11.2013 телемереж не діюча

4554 30984311 АВ № 421776 04.11.2008 25.11.2017 м. Івано-Франківськ діюча

4555 35074228 АВ № 421777 04.11.2008 5 років 03.11.2013 телемереж не діюча

4556 30184815 АВ № 421780 13.10.2008 29.12.2011 Львівська область не діюча

4557 30184815 АВ № 421781 13.10.2008 03.12.2019 не діюча

4558 30184815 АВ № 421782 13.10.2008 26.10.2010 Харківська область не діюча

4559 30184815 АВ № 421783 13.10.2008 30.09.2012 не діюча

4560 30184815 АВ № 421784 13.10.2008 24.03.2018 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Азовбудкомплект", 
32091523, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

87534, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Громової, 63

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

 Техноторговий центр 
"Радіотехніка" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. 

Золочів, Львівська обл., 
13815198

80700, Львівська обл., 
м. Золочів, вул. Січових 

Стрільців, 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191282, м. 
Комсомольськ Полтавської 

області 

39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. 

Будівельників, 16

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ", м. Одеса, 
24766528

65000, м. Одеса, вул. 
Розкидайлівська, 18

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛНЕТ", м. Одеса, 
24766528

65000, м. Одеса, вул. 
Розкидайлівська, 18

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"ФОБОС", м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 34056171

39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. 

Леніна, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "Оріон", 
м. Вознесенськ, 

Миколаївська обл., 
24784816

56500, Миколаївська 
обл., м. Вознесенськ, 
вул. 60 років Жовтня, 

18, кв. 16

м. Вознесенськ, смт Доманівка 
Миколаївської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕНЕТ", м. Одеса, 

22485498

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 2-А

м. Одеса, м. Іллічівськ, м. Білгород-
Дністровський Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Нетгруп-Телеком", 
30984311, м. Івано-

Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Сахарова, 23

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВЕЛТОН. ТЕЛЕКОМ", м. 

Харків, 35074228

61002, м. Харків, вул. 
Сумська, 50

м. Суми, м. Кременчук Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку: місцевого з використанням 

безпроводового доступу за технологією CDMA

місцевого з 
використанням 
безпроводового 

доступу за технологією 
CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Львівська, Одеська, Сумська області, АР 
Крим

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

Дозволяється надання 
послуг місцевого 

телефонного зв'язку а 
мережах зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Волинська, Житомирська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, 

Тернопільська, Рівненська, 
Миколаївська, Закарпатська, 

Херсонська, Чернігівська, Чернівецька, 
Черкаська області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

із застосуванням 
технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Київ, Харківська, Донецька, 
Луганська, Дніпропетровська, 
Запорізька, Полтавська області

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - міжміського без надання в користування 
ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 233 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4561 30184815 АВ № 421785 13.10.2008 26.08.2010 Надання в користування каналів електрозв'язку не діюча

4562 30184815 АВ № 421786 13.10.2008 25.12.2009 Харківська область не діюча

4563 30184815 АВ № 421787 13.10.2008 30.11.2010 Україна не діюча

4564 30184815 АВ № 421788 13.10.2008 23.07.2016 не діюча

4565 30184815 АВ № 421789 13.10.2008 02.12.2008 не діюча

4566 20417245 АВ № 421791 05.11.2008 5 років 04.11.2013 м. Малин Житомирської області телемереж не діюча

4567 32948249 АВ № 421792 06.11.2008 5 років 05.11.2013 не діюча

4568 32948249 АВ № 421793 06.11.2008 5 років 05.11.2013 Україна не діюча

4569 30026138 АВ № 421794 04.11.2008 5 років 03.11.2013 м. Сєвастополь, АР Крим не діюча

4570 35924147 АВ № 421796 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4571 25331459 АВ № 421797 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4572 32717531 АВ № 421798 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4573 33439021 АВ № 421799 10.11.2008 5 років 09.11.2013 смт Веселинове Миколаївської області телемереж не діюча

4574 35657004 АВ № 421800 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Антрацит Луганської області телемереж не діюча

4575 30004486 АВ № 421801 10.11.2008 5 років 09.11.2013 надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Київ, Харківська, Донецька, 
Луганська, Дніпропетровська, 
Запорізька, Полтавська області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Дозволяється 
будівництво і технічне 
обслуговування мереж 
місцевого телефонного 

зв'язку загального 
користування, з правом 
надання послуг зв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Львівська, Миколаївська, Рівненська, 
Тернопільська, Херсонська, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська області, м. 

Севастополь

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Вінницька, Дніпропетровська. 
Донецька, Запорізька, Київська, 
Луганська, Одеська, Полтавська, 

Сумська, Хмельницька, м. Київ, АР 
Крим

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів (з використанням фіксованого 

абонентського радіодоступу технології CDMA)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"Малинська районна 

телерадіостудія "Полісся", 
м. Малин, Житомирська 

обл., 20417245

11602, Житомирська 
обл., м. Малин, вул. 

Неманихіна, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата. 
тел", м. Харків, 32948249

61052, м. Харків, вул. 
Конєва, 4

АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, 
Київська, Львівська, Одеська, 

Харківська області, м. Київ

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата. 
тел", м. Харків, 32948249

61052, м. Харків, вул. 
Конєва, 4

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю "Оптима-

Сервіс зв'язок", м. 
Сєвастополь, 30026138

99055, м. Севастополь, 
просп. Генерала 

Острякова, 248-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФЛАГМАН ТЕЛЕКОМ", 
м. Запоріжжя, 35924147

69071, м. Запоріжжя, 
вул. чарівна, 123, кв. 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦЕНТР 

СУПУТНИКОВОГО 
КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
"ДОНСАТТВ", м. Донецьк, 

25331459

83117, м. Донецьк, вул. 
Петровського, 109, кв. 

112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Супутникового Кабельного 
Телебачення 

"ДонСатТВплюс", м. 
Донецьк, 32717531

83120, м. Донецьк, вул. 
Петровського, 99А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Наше ТВ", смт 

Веселинове, 
Веселинівський р-н, 
Миколаївська обл., 

33439021

57001, Миколаївська 
обл., Веселинівський р-
н, смт Веселинове, вул. 

Молодіжна, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телекомунікації АМТ", м. 
Антрацит, Луганська обл., 

35657004

94611, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 
Калініна, 2, кв. 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОІНФОРМ", м. 
Дніпропетровськ, 30004486

49098, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Маршала 
Малиновського, 6

м. Київ, Київська, Дніпропетровська 
області



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 234 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4576 14312370 АВ № 421802 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Севастополь не діюча

4577 32472932 АВ № 421809 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4578 32199854 АВ № 421810 10.11.2008 5 років 09.11.2013 м. Татарбунари Одеської області телемереж не діюча

4579 2447719697 АВ № 421811 11.11.2008 5 років 10.11.2013 м. Кіровське Донецької області телемереж не діюча

4580 34242340 АВ № 421812 11.11.2008 5 років 10.11.2013 м. Київ не діюча

4581 30962722 АВ № 421813 11.11.2008 5 років 10.11.2013 Україна не діюча

4582 30962722 АВ № 421814 11.11.2008 5 років 10.11.2013 Україна не діюча

4583 30962722 АВ № 421815 11.11.2008 5 років 10.11.2013 Донецька область не діюча

4584 32625399 АВ № 421820 12.11.2008 5 років 11.11.2013 м. Болград Одеської області ефірного телемовлення не діюча

4585 23940071 АВ № 421821 12.11.2008 5 років 11.11.2013 телемереж не діюча

4586 24651328 АВ № 421822 14.11.2008 5 років 13.11.2013 м. Артемівськ Донецької області телемереж не діюча

4587 20777452 АВ № 421823 14.11.2008 5 років 13.11.2013 м. Жидачів Львівської області телемереж не діюча

4588 30609642 АВ № 421824 14.11.2008 5 років 13.11.2013 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

4589 19320635 АВ № 421826 14.11.2008 01.04.2017 не діюча

4590 35040796 АВ № 421827 17.11.2008 5 років 16.11.2013 м. Боярка, м. Вишневе Київської області телемереж не діюча

4591 22237033 АВ № 421828 17.11.2008 5 років 16.11.2013 м. Севастополь не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Севастопольський 
морський завод", м. 

Севастополь, 14312370

99001, м. Севастополь, 
вул. Героїв 

Севастополя, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Укрвінком", м. Вінниця, 

32472932

21100, м. Віннця, вул. 
Соборна, 75, кв. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ТАКТ", м. Татарбунари, 
Одеська обл., 32199854

68100, Одеська обл., м. 
Татарбунари, вул. 

Пушкіна, 3А, кв. 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Башилов 

Олександр Миколайович, 
м. Юнокомунарівськ, 

Донецька обл., 2447719697

86485, Донецька обл., 
м. Юнокомунарівськ, 
вул. Ювілейна, 19, кв. 

16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Альнет", 

м. Київ, 34242340

03049, м. Київ, вул. 
Курська, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ІРС", м. 
Донецьк, 30962722

83003, м. Донецьк, вул. 
Лівобережна, 11

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ІРС", м. 
Донецьк, 30962722

83003, м. Донецьк, вул. 
Лівобережна, 11

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ІРС", м. 
Донецьк, 30962722

83003, м. Донецьк, вул. 
Лівобережна, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"РЕАЛ-АТВ", м. Болград, 
Одеська обл., 32625399

68702, Одеська обл., м. 
Болгард, вул. Інзовська, 

5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦЕНТР 

МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА", м. 

Дніпропетровськ, 23940071

49010, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Лазаряна, 3

мм. Вінниця, Луцьк, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, 
Ужгород, Івано-Франківськ, Кіровоград, 
Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, 
Рівне, Суми, Тернопіль, Хмельницький, 

Харків, Херсон, Чернігів, Черкаси, 
Чернівці, Сімферополь, Севастополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробничо-торговельна 
фірма "Кабельні мережі 
колективного прийому 

телебачення", м. 
Артемівськ, Донецька обл., 

24651328

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 

Радянська,25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сигма", 
м. Жидачів, Львівська обл., 

20777452

81700, Львівська обл., 
м. Жидачів, вул. 

Мазепи, 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Діскавері", м. Івано-
Франківськ, 30609642

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Молодіжна, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Розрахунково-

комерційний центр", м. 
Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
19320635

53201, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, просп. 
Трубників, 56

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровської області 

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Максимум-Нет", 35040796, 
м. Боярка, Київська обл. 

08150, Київська обл., м. 
Боярка, вул. Печерська, 

буд. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РЕЗБЕК", м. Севастополь, 
22237033

99011, м. Севастополь, 
вул. Радянська, 8, кв. 23

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 235 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4592 30193431 АВ № 421829 17.11.2008 5 років 16.11.2013 телемереж не діюча

4593 22134050 АВ № 421830 17.11.2008 5 років 16.11.2013 м. Запоріжжя та Запорізька область ефірного телемовлення не діюча

4594 2812807030 АВ № 421831 20.11.2008 5 років 19.11.2013 м. Севастополь телемереж не діюча

4595 2734510515 АВ № 421832 20.11.2008 5 років 19.11.2013 м. Херсон телемереж не діюча

4596 30084320 АВ № 421833 20.11.2008 5 років 19.11.2013 Одеська область не діюча

4597 30168190 АВ № 421835 24.11.2008 5 років 23.11.2013 Одеська область не діюча

4598 30080326 АВ № 421836 24.11.2008 5 років 23.11.2013 Одеська область не діюча

4599 30080326 АВ № 421837 24.11.2008 5 років 23.11.2013 Одеська область у сільській місцевості не діюча

4600 25291464 АВ № 421838 24.11.2008 5 років 23.11.2013 Україна не діюча

4601 20095379 АВ № 421839 24.11.2008 23.11.2013 м. Ладижин, Вінницька область телемереж не діюча

4602 22447150 АВ № 421846 26.11.2008 5 років 25.11.2013 Одеська область не діюча

4603 35406472 АВ № 421847 26.11.2008 5 років 25.11.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

4604 31545208 АВ № 421848 17.11.2008 5 років 16.11.2013 м. Одеса телемереж не діюча

4605 20280935 АВ № 421849 27.11.2008 26.11.2013 не діюча

4606 23682611 АВ № 421850 01.12.2008 30.11.2013 не діюча

4607 25522478 АВ № 421851 01.12.2008 30.11.2013 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КВОРУМ", смт Червоний 
Донець, Балаклійський р-н, 
Харківська обл., 30193431

64250, Харківська обл., 
Балаклійський р-н, смт 
Червоний Донець, вул. 

Жовтнева, 5А

смт Червоний Донець Балаклійського 
району Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РАДІОКОМПАНІЯ 
"НОСТАЛЬЖІ", м. 

Запоріжжя, 22134050

69044, м. Запоріжжя, 
вул. Сєдова, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Радашевський 
Сергій Олександрович, м. 
Севастополь, 2812807030

99059, м. Севастополь, 
вул. Павла Корчагіна, 

52, кв. 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Щербаков 

Олександр Володимирович, 
2734510515, м. Херсон

73033, м. Херсон, вул. 
Лавреньова, буд. 4, кв. 

116

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД", 
30084320, смт 

Хлібодарське, Одеська 
обл., 

67667, Одеська обл., 
Біляївський р-н, смт 

Хлібодарське, 
Господарство одеського 

НВО "Еліта"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВНІЧ", 
30168190, смт 

Чорноморське, Одеська 
обл., 

67570, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

смт Чорноморське, БОС 
40

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ", 
30080326, смт Авангард, 

Одеська обл., 

67823, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 

смт Авангард, 
гуртожиток, № 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ", 
30080326, смт Авангард, 

Одеська обл., 

67823, Одеська обл., 
Овідіопольський р-н, 

смт Авангард, 
гуртожиток, № 3

Надання послуг фіксованого у сільсьскій місцевості 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Т.Р. 

Комьюнікейшн", м. Київ, 
25291464

01042, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 47

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "Тодор", 
м. Ладижин, Вінницька 

обл., 20095379

24321, Вінницька обл., 
м. Ладижин, вул. 
Будівельників, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
англійське підприємство 
"Панком-Юн", у вигляді 
товариство з обмеженою 

відповідальністю, 
22447150, м. Одеса

65026, м. Одеса, вул. 
Грецька, 44

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОМІР", 35406472, м. 
Одеса

65113, м. Одеса, просп. 
Академіка Глушка, 11-

И

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "Альфа 
ТВ ПЛЮС" дочірнього 

підприємства Товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "Альфа 
ТВ", м Одеса, 31545208

65021, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська

, 95

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-Ірландське 
товариство з обмеженою 

відповідальністю та 
іноземними інвестиціями 
фірма "Сі-Ес-Ті Інвест", м. 
Дніпропетровськ, 20280935

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженною 
відповідальністю "Радіо-

Ком", м. Кіровоград, 
23682611

25006, м. Кіровоград, 
вул. Калініна, 41 м. Кіровоград та Кіровоградська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова 

Сервіс",25522478, м. 
Кривий Ріг

50000, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Жовтнева, 18/11

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 236 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4608 35615692 АВ № 421853 01.12.2008 14.10.2013 м. Олександрія Кіровоградської області не діюча

4609 30109015 АВ № 421856 02.12.2008 01.01.2016 АР Крим, Одеська область, м. Київ не діюча

4610 19028202 АВ № 421861 03.12.2008 18.05.2021 GSM-1800 не діюча

4611 24960118 АВ № 421862 05.12.2008 04.12.2013 м. Херсон та Херсонська область не діюча

4612 30138171 АВ № 421863 05.12.2008 04.12.2013 м. Харків та Харківська область не діюча

4613 33496996 АВ № 421864 04.12.2008 03.12.2013 телемереж не діюча

4614 13785617 АВ № 421866 04.12.2008 03.12.2013 АР Крим не діюча

4615 34659021 АВ № 421868 01.12.2008 30.11.2013 телемереж не діюча

4616 24821061 АВ № 421869 09.12.2008 08.12.2013 ефірне радіомовлення не діюча

4617 01073828 АВ № 421870 09.12.2008 08.12.2013 не діюча

4618 01073828 АВ № 421871 09.12.2008 08.12.2013 не діюча

4619 24821061 АВ № 421872 09.12.2008 08.12.2013 м. Донецьк та Донецька область ефірного телемовлення не діюча

4620 31264005 АВ № 421873 11.12.2008 10.12.2013 м. Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

4621 36095249 АВ № 421874 11.12.2008 10.12.2013 м. Дніпропетровськ не діюча

4622 22891175 АВ № 421880 11.12.2008 10.12.2013 м. Черкаси та Черкаська область не діюча

4623 22891175 АВ № 421881 11.12.2008 10.12.2013 м. Донецьк та Донецька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ІНТЕЛКОН", м. 

Олександрія, 
Кіровоградська обл., 

35615692

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 

вул. Луначарського, 10, 
кімн. 306

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Цифровий 
стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19А

Донецька, Луганська, Запорізька, 
Полтавська, Вінницька, Житомирська, 
Миколаївська, Сумська, Херсонська, 

Хмельницька, Волинська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 
Чернігівська, Чернівецька, Одеська 
області, АР Крим, м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АФІНА", 

24960118, м. Херсон

73484, м. Херсон, сел. 
Жовтнева, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телефонна компанія 
"Вілком", м. Харків, 

30138171

61052, м. Харків, вул. 
Маршала Конєва, буд. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТриА-
нет", м. Київ, 33496996 

01103, м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 26

м. Київ, с. Іванковичі Васильківського 
району Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія 
Артекс", м. Сімферополь, 

13785617

95035, м. Сімферополь, 
вул. Маршала Жукова, 

17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство об'єднання 
громадян "СОЦІАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ІНФОКЛАС", м. Славутич, 

Київська обл., 34659021

07100, Київська обл., м. 
Славутич, вул. Героїв 

Дніпра, 2

м. Славутич Київської області, м. 
Чернігів

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

НОВА ХВИЛЯ", м. 
Донецьк, 24821061

83076, м. Донецьк, 
просп. 

Красногвардійський, 12

м. Донецьк та Донецька область, м. 
Запоріжжя та Запорізька область, м. 

Київ, м. Сімферополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Придніпровська 

залізниця", 01073828, м. 
Дніпропетровськ

49602, м. 
Дніпропетровськ, 

просп. Карла Маркса, 
108

м. Запоріжжя та Запоріжської області, 
Автономна Республіка Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Придніпровська 

залізниця", 01073828, м. 
Дніпропетровськ

49602, м. 
Дніпропетровськ, 

просп. Карла Маркса, 
108

 м.Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

НОВА ХВИЛЯ", м. 
Донецьк, 24821061

83076, м. Донецьк, 
просп. 

Красногвардійський, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Тустань", м. Дрогобич, 
Львівська обл., 31264005

82100, Львівська обл., 
м. дрогобич, вул. 
Самбірська, 68

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦЕНТРУМ-БУД", м. 

Дніпропетровськ, 36095249

49101, м. 
Дніпропетровськ, 

просп. Пушкіна, 15, кв. 
2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 237 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4624 24706621 АВ № 421885 15.12.2008 14.12.2013 м. Житомир та Житомирська область ефірне радіомовлення не діюча

4625 23584618 АВ № 421886 15.12.2008 14.12.2013 Київська область не діюча

4626 32745768 АВ № 421887 15.12.2008 14.12.2013 м. Донецьк та Донецька область не діюча

4627 01125672 АВ № 421888 15.12.2008 14.12.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

4628 2373803833 АВ № 421889 15.12.2008 14.12.2013 телемереж не діюча

4629 30838059 АВ № 421890 15.12.2008 14.12.2013 м. Полтава телемереж не діюча

4630 30838059 АВ № 421891 15.12.2008 14.12.2013 м. Сімферополь телемереж не діюча

4631 35923410 АВ № 421892 15.12.2008 14.12.2013 м. Ковель Волинської області телемереж не діюча

4632 14310371 04.12.2008 03.12.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

4633 34790257 АВ № 421898 18.12.2008 17.12.2013 Запорізька область не діюча

4634 13939799 АВ № 421899 18.12.2008 17.12.2013 м. Світловодськ Кіровоградської області телемереж не діюча

4635 24592293 АВ № 421900 18.12.2008 17.12.2013 м. Львів, м. Харків телемереж не діюча

4636 24592293 АВ № 421901 18.12.2008 17.12.2013 не діюча

4637 05402335 АВ № 421906 23.12.2008 22.12.2013 Запорізька область не діюча

4638 3012111687 АВ № 421907 23.12.2008 22.12.2013 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

4639 32776335 АВ № 421908 23.12.2008 22.12.2013 не діюча

4640 34633951 АВ № 421909 23.12.2008 22.12.2013 Харківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю рекламне 
агенство телерадіокомпанія 

"ОРТА-Форум", м. 
Житомир, 24706621

10014, м. Житомир, вул. 
Київська, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Рось Телеком", 23584618, 
м. Біла Церква Київськлї 

області

09107, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 
Я.Мудрого, 62а

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпаня "Скіф-
ТВ", смт Новотроїцьке, 

Волноваський р-н, 
Донецька обл., 32745768

85732, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт 

Новотроїцьке, вул. 
Кошового, 37Б, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ 

МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ", 
м. Іллічівськ, Одеська обл., 

01125672

68001, Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. Праці, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Русиняк 

Володимир Іванович, м. 
Бурштин, Галицький р-н, 
Івано-Франківська обл., 

2373803833

77111, Івано-
Франківська обл., 
Галицький р-н, м. 
Бурштин, вул. С. 

Бандери, 34, кв. 128

м. Бурштин Галицького району Івано-
Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Приват-

онлайн", м. 
Дніпропетровськ, 30838059

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Приват-

Онлайн", м. 
Дніпропетровськ, 30838059

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КОВЕЛЬСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ, 
ТЕЛЕФОНІЯ, ІНТЕРНЕТ", 
м. Ковель, Волинська обл., 

35923410

45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 

Варшавська, 5, кв. 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ТОПАЗ", м. 

Донецьк, 14310371

83012, м. Донецьк, вул. 
Соколина, 1-А

АВ № 421897    
                 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОМЄГА-

ГРУП", м. Запоріжжя, 
34790257

69000, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 97А

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомпанія "Чумгак", м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 13939799

39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 50 
років Жовтня, 3, кв. 112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

м. Львів та львівська область, м. Харків 
та Харківська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Електротехнологія", 
05402335, м. Запоріжжя

69065, м. Запоріжжя, 
вул. Електрозаводська, 

3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Гришина Віта 
Олександрівна, м. Горлівка, 
Донецька обл., 3012111687

84637, донецька обл., м. 
Горлівка, просп. 

Леніна, 223, кв. 111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мобіком", 32776335, м. 
Київ

04116, м. Київ, вул. 
Бердичівська, 1

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСНЕТ", 34633951, м. 
Харків

61168, м. Харків, вул. 
Блюхера, 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 238 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4641 35331174 АВ № 421912 24.12.2008 23.12.2013 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4642 01190043 АВ № 421913 24.12.2008 23.12.2013 Сумська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4643 21949777 АВ № 421914 24.12.2008 23.12.2013 Донецька область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4644 31731686 АВ № 421915 24.12.2008 23.12.2013 м. Київ, Київська область не діюча

4645 24812429 АВ № 421920 26.12.2008 25.12.2013 телемереж не діюча

4646 21996452 АВ № 421921 26.12.2008 25.12.2013 м. Добропілля Донецької області телемереж не діюча

4647 22826083 АВ № 421922 26.12.2008 26.10.2011 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

4648 34960158 АВ № 421923 26.12.2008 25.12.2013 м. Кіровоград телемереж не діюча

4649 30133189 АВ № 421924 26.12.2008 25.12.2013 Рівненська область не діюча

4650 32250318 АВ № 421925 26.12.2008 25.12.2013 не діюча

4651 35974250 АВ №421645 13.10.2008 5 років 13.10.2013 не діюча

4652 19199961 АВ№ 421606 07.10.2008 5 років 07.10.2013 телемереж не діюча

4653 32292007 АВ № 421926 09.01.2009 12.03.2018 м. Запоріжжя не діюча

4654 31145682 АВ № 421927 09.01.2009 29.11.2017 м. Львів та Львівська область не діюча

4655 01188477 АВ № 421928 09.01.2009 07.11.2010 м. Одеса та Одеська область Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БіЛінк", 

м. Київ, 35331174

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фтіком", 

м. Донецьк, 21949777

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ", 
31731686, м. Київ

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВК-
ДОНБАС", м. Донецьк, 

24812429

83004, м. Донецьк, вул. 
Орбіти, 13

м. Донецьк та м. Макіївка Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале підприємство "ТІБ" 
кабельного та ефірного 

комерційного телебачення, 
Донецька обл., м. 

Добропілля, 21996452

85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, мікр. 
Сонячний, буд. 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів

14013, м. Чернігів, вул. 
Воїнів 

Інтернаціоналістів, 47

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. 
Донецьк, 34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - 
ФІРМА "ІНФОКОМ", 

30133189, м. Рівне

33023, м. Рівне, вул. 
Грушевського, 41

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АТРАКОМ", м. Київ, 
32250318

01011, м. Київ, вул. 
Лєскова, 9

мм. Вінниця, Донецьк, Житомир, Івано-
Франківськ, Ужгород, Запоріжжя, Львів, 
Луганськ, Кіровоград, Миколаїв, Одеса, 

Полтава, Рівне, Суми, Сімферополь, 
Севастополь, Черкаси, Чернігів, 

Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, 
Херсон, Луцьк, Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, Маріуполь 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДАТАТЕЛЕКОМСЕРВІС"

, м. Харків, 35974250

61002, м. Харків, вул. 
Мироносицька, 44

АР Крим, Вінницької, Волинської, 
Житомирської, Івано-Франківської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Рівненської, Тернопільської, 

Херсонської, Черкаської, Чернівецької 
областей

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Інвест", м. Київ, 19199961

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

м. Київ, м. Харків, м. Дніпропетровськ, 
м. Дніпродзержинськ, м. Запоріжжя, м. 
Кривий Ріг, м. Донецьк, м. Макіївка, м. 

Маріуполь, м. Львів, м. Івано-
Франківськ, м. Хмельницький, м. 

Тернопіль, м. Вишневе, м. Одеса, м. 
Миколаїв, м. Херсон, м. Сімферополь, 

м. Севастополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЗА", 

м. Запоріжжя, 32292007

69008, м. Запоріжжя, 
вул. Тролейбусна, 34, 

оф. 16

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛМАЗ 
ТЕЛЕКОМ", 31145682, м. 

Львів

79017, м. Львів, вул. О. 
Басараб, 9, кв. 4

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 3



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 239 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4656 01188477 АВ № 421929 09.01.2009 07.11.2010 м. Одеса та Одеська область телемовлення не діюча

4657 01188477 АВ № 421930 09.01.2009 07.11.2010 м. Одеса та Одеська область радіомовлення не діюча

4658 14187108 АВ № 421932 09.01.2009 08.01.2014 м. Черкаси та Черкаська область не діюча

4659 00174846 АВ № 421933 09.01.2009 08.01.2014 м. Донецьк не діюча

4660 01072609 АВ № 421934 09.01.2009 08.01.2014 м. Харків та Харківська область не діюча

4661 30984311 АВ № 421935 09.01.2009 08.01.2014 Івано-Франківська область не діюча

4662 1478003426 АВ № 421936 09.01.2009 08.01.2014 м. Миргород Полтавської області телемереж не діюча

4663 23636686 АВ № 421937 09.01.2009 08.01.2014 м. Ромни Сумської області телемереж не діюча

4664 20999916 АВ № 421940 09.01.2009 08.01.2014 м. Одеса телемереж не діюча

4665 31500350 АВ № 421941 13.01.2009 12.01.2014 м. Костянтинівка Донецької області телемереж не діюча

4666 21228428 АВ № 421942 13.01.2009 12.01.2014 м. Вовчанськ Харківської області телемереж не діюча

4667 30009933 АВ № 421943 13.01.2009 12.01.2014 телемереж не діюча

4668 20171181 АВ № 421944 13.01.2009 12.01.2014 м. Ровеньки Луганської області телемереж не діюча

4669 21351815 АВ № 421945 13.01.2009 12.01.2014 м. Канів Черкаської області телемереж не діюча

4670 32744209 АВ № 421946 13.01.2009 12.01.2014 Житомирська  область ефірне радіомовлення не діюча

4671 32744209 АВ № 421947 13.01.2009 12.01.2014 Житомирська  область  ефірного телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 3

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

18002, м. Черкаси, вул. 
Байди Вишневецького, 

34, к. 323

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Орендне підприємство 
"Шахта ім. О.Ф.Засядька", 

00174846, м. Донецьк

83054, м. Донецька, 
просп. Засядька

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Південна залізниця, м. 
Харків, 01072609

61052, м. Харків, вул. 
Червоноармійська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Нетгруп-Телеком", 
30984311, м. Івано-

Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Академіка Сахарова, 23

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сіряк 

Крементіна Михайлівна, м. 
Миргород, Полтавська обл., 

1478003426

Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Мочара, 

26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія РКТ", 
м. Ромни, Сумської обл., 

23636686

42000, Сумська обл., м. 
Ромни, вул. 

Калнишевського, буд. 
34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ефір", 
м. Одеса, 20999916

65110, м. Одеса, вул. 
Балківська, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мережі 
кабельного телебачення", 

м. Костянтинівка, Донецька 
обл., 31500350

85113, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. 
Калмикова, 9, кв. 64

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"СОКІЛ", м. Вовчанськ, 

Харківська обл., 21228428

62501, Харківська обл., 
м. Вовчанськ, вул. 

Короленка, 52, кв. 76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне науково-
виробниче підприємство 

"Інтерком", м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл., 
30009933

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 32

м. Новомосковськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Ровеньківські канали 

телевіщання", м. Ровеньки, 
Луганська обл., 20171181

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. Карла 

Маркса, 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Інженер", 
м. Канів, Черкаська обл., 

21351815

19002, Черкаська обл., 
м. Канів, вул. Героїв 

Дніпра, 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "Ефір", 

м. Житомир, 32744209

10003, м. Житомир, вул. 
Перемоги, буд. 51, кв. 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "Ефір", 

м. Житомир, 32744209

10003, м. Житомир, вул. 
Перемоги, буд. 51, кв. 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 240 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4672 30084320 АВ № 421948 13.01.2009 12.01.2014 Одеська область у сільській місцевості не діюча

4673 3131711642 АВ № 421949 14.01.2009 13.01.2014 телемереж не діюча

4674 2722306455 АВ № 421950 14.01.2009 13.01.2014 телемереж не діюча

4675 30950020 АВ № 421951 14.01.2009 13.01.2014 телемереж не діюча

4676 00204048 АВ № 421954 15.01.2009 14.01.2014 Чернігівська область не діюча

4677 24631372 АВ № 421955 15.01.2009 14.01.2014 Тернопольська область радіомовлення не діюча

4678 32417960 АВ № 421956 15.01.2009 14.01.2014 АР Крим не діюча

4679 24512176 АВ № 421957 15.01.2009 14.01.2014 Запорізька область ефірне радіомовлення не діюча

4680 33635633 АВ № 421958 15.01.2009 14.01.2014 м. Київ телемереж не діюча

4681 25330359 АВ № 421960 16.01.2009 15.01.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

4682 30838059 АВ № 421961 16.01.2009 15.01.2014 м. Луцьк телемереж не діюча

4683 32320568 АВ № 421962 16.01.2009 15.01.2014 м. Первомайськ Луганської області телемереж не діюча

4684 34189502 АВ № 421963 16.01.2009 15.01.2014 м. Київ не діюча

4685 02647763 АВ № 421966 16.01.2009 15.01.2014 м. Бердянськ Запорізької області не діюча

4686 30987365 АВ № 421968 20.01.2009 02.11.2010 м. Харків та Харківська область не діюча

4687 22007342 АВ № 421969 20.01.2009 19.01.2014 телемереж не діюча

4688 36170797 АВ № 421970 20.01.2009 19.01.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД", 
30084320, смт 

Хлібодарське, Одеська 
обл., 

67667, Одеська обл., 
Біляївський р-н, смт 

Хлібодарське, 
Господарство одеського 

НВО "Еліта"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мельник Юлія 
Валеріївна, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
3131711642

50106, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Десантна, 12, кв. 57

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ченцов Олег 
Петрович, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

2722306455

50106, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 4, мкр 
Зарічний, 11, кв. 25

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Пиватне підприємство 
"Олмат", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.. 

30950020

50096, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Кропивницького, 95А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Чернігівське 

Хімволокно", 00204048, м. 
Чернігів

14011, м. Чернігів, вул. 
Щорса, 78

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

телерадіоорганізація 
"Українська хвиля", м. 
Тернопіль, 24631372

46022, м. Тернопіль, 
вул.  Л. Українки, 8/60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦ

ЕНТРАЛЬ", смт 
Молодіжне, АР Крим, 

32417960

97501, АР Крим, смт 
Молодіжне, вул. 

Кримська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт", м. Запоріжжя, 

24512176

69044, м. Запоріжжя, 
вул. Сєдова, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"В.О.К.С.", м. Київ, 
33635633

04213, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 49-

Б, кв. 106

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
Товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"РЕЗОНАНС" ЛТД 

"Телекомпанія ДКТ", м. 
Донецьк, 25330359

83003, м. Донецьк, 
просп. Ілліча, 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Приват-

Онлайн", м. 
Дніпропетровськ, 30838059

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 
"Телерадіокомпанія 

ТРЕЙД-ЕКСПРЕС", м. 
Первомайськ, Луганська 

обл., 32320568

93200, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 

КІМ, 14, кв. 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

04053, м. Київ, пров. 
Бехтеревський, 7, кв. 56

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт", м. 
Бердянськ, Запорізька обл., 

02647763

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Котляревського-
Волкова, 12/24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Міжнародний Банк 
Комунікацій", м. Харків, 

30987365

61068, м. Харків, вул. 
Фесенківська, 12/14

Надання послуг (крім відомчих об'єктів): місцевого 
телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального 
користування з правом побудови власної мережі 

ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КИПАРИС", м. 

Артемівськ, Донецька обл., 
22007342

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 
Чайковського, 101

м. Часів Яр, м. Соледар Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НЬЮС", м. Біляївка, 

Одеська обл., 36170797

67600, Одеська обл., м. 
Біляївка, вул. Леніна, 

136

м. Біляївка, смт Маяки, с. Нерубайське, 
с. Усатово Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 241 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4689 31720260 АВ № 421971 20.01.2009 19.01.2014 Вінницька область не діюча

4690 01072609 АВ № 421972 20.01.2009 19.01.2014 не діюча

4691 01072609 АВ № 421973 20.01.2009 19.01.2014 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

4692 25641556 АВ № 421974 20.01.2009 19.01.2014 м. Київ не діюча

4693 31393462 АВ № 421975 20.01.2009 19.01.2014 м. Дніпропетровськ не діюча

4694 25517402 АВ № 421976 20.01.2009 19.01.2014 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4695 32073504 АВ № 421978 24.01.2009 23.01.2014 м. Київ, Харківська область не діюча

4696 32073504 АВ № 421979 24.01.2009 23.01.2014 м. Київ не діюча

4697 33398404 АВ № 421980 24.01.2009 23.01.2014 м. Київ, Київська область не діюча

4698 34977643 АВ № 421981 24.01.2009 23.01.2014 Кіровоградська область не діюча

4699 23320397 АВ № 421982 24.01.2009 23.01.2014 Харківська область  ефірного телемовлення не діюча

4700 35852942 АВ № 421983 24.01.2009 23.01.2014 Дніпропетровська область не діюча

4701 30239046 АВ № 421984 24.01.2009 23.01.2014 м. Черкаси телемереж не діюча

4702 32448187 АВ № 421985 24.01.2009 23.01.2014 м. Дніпропетровськ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4703 33769837 АВ № 421986 26.01.2009 30.07.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

4704 31720260 АВ № 421987 26.01.2009 30.10.2011 не діюча

4705 31720260 АВ № 421988 26.01.2009 27.01.2010 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

4706 30857113 АВ № 421993 29.01.2009 28.01.2014 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Південна залізниця, м. 
Харків, 01072609

61052, м. Харків, вул. 
Червоноармійська, 7

м. Суми та Сумська обалсті, м. Полтава 
та Полтавська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Південна залізниця, м. 
Харків, 01072609

61052, м. Харків, вул. 
Червоноармійська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ УТЛ", м. Київ, 
25641556

03055, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 7, 

к. 603

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Агат-

зв'язок", м. 
Дніпропетровськ, 31393462

49009, м. 
Дніпропетровськ, 

просп. Калініна, 12, кв. 
2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІП 

Лайн", м. Дніпропетровськ, 
25517402

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Шевченка, 36

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ", м. Київ, 
32073504

03107, м. Київ, пров. 
Делегатський, 4

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ", м. Київ, 
32073504

03107, м. Київ, пров. 
Делегатський, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАТАЛАЙН", 33398404, 
м. Київ

03131, м. Київ, вул. 
Соснова, 50

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ШТОРМ-ТЕЛ", 34977643, 
м. Кіровоград

25006, м. Кіровоград, 
вул. Пашутінська, 16/19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
телевізійна та радіомовна 

компанія "ФОРА", 
23320397, м. Харків

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НІКО 

ТЕЛ ЗВ'ЯЗОК", м. 
Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
35852942

53201, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, просп. 
Трубників, 56

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Фірма "МегаСтайл-
Сервіс", м. Черкаси, 

30239046

18000, м. Черкаси, бул. 
Шевченка, 242А, кім. 

802

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Трайфл", м. 

Дніпропетровськ, 32448187

49044, м. Дніпетровськ, 
вул. Дзержинського, 10, 

к. 8

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА 

ЛІНК", м. Дніпропетровськ, 
33769837

49083, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Собінова, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ" , м. 

Київ, 30857113

03187, м. Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 94, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 242 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4707 25291464 АВ № 421994 29.01.2009 28.01.2014 м. Київ не діюча

4708 23825080 АВ № 421995 28.01.2009 27.01.2014 м. Ромни Сумської області телемереж не діюча

4709 34832752 АВ № 421998 02.02.2009 01.02.2014 м. Київ, м. Севастополь не діюча

4710 25013661 АВ № 421999 02.02.2009 01.02.2014 телемереж не діюча

4711 24885173 АВ № 422000 02.02.2009 01.02.2014 м. Славутич Київської області телемереж не діюча

4712 31168846 АВ № 466001 03.02.2009 09.07.2013 м. Київ не діюча

4713 21560766 АВ № 466002 03.02.2009 02.02.2014 Україна проводове мовлення не діюча

4714 21560766 АВ № 466003 03.02.2009 02.02.2014 Вінницька область радіомовлення не діюча

4715 20467409 АВ № 466004 04.02.2009 03.02.2014 Закарпатська область  ефірного телемовлення не діюча

4716 31133609 АВ № 466005 05.02.2009 04.02.2014 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

4717 2372505972 АВ № 466006 05.02.2009 04.02.2014 телемереж не діюча

4718 2545906034 АВ № 466012 09.02.2009 08.02.2014 м. Гірське Луганської області телемереж не діюча

4719 2467621764 АВ № 466013 09.02.2009 08.02.2014 м. Золоте Луганської області телемереж не діюча

4720 25023410 АВ № 466014 09.02.2009 08.02.2014 телемереж не діюча

4721 32920024 АВ № 466015 09.02.2009 08.02.2014 м. Київ не діюча

4722 35019104 АВ № 466016 09.02.2009 08.02.2014 Луганська область  ефірного телемовлення не діюча

4723 31255692 АВ № 466017 09.02.2009 08.02.2014 м. Кузнецовськ Рівненської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ

01042, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 47

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія РКТ-

2", м. Ромни, Сумська обл., 
23825080

42004, Сумська обл., м. 
Ромни, 3-й пров. 

Червоної, 49

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лінком-

3000", м. Київ, 34832752

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
ФЕНОМЕН", м. Кривий 

Ріг, Дніпропетровська обл., 
25013661

50050, 
Дніпропетровська обл. , 

м. Кривий Ріг, вул. 
Рязанова, 11

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Макет", м. 

Славутич, Київська обл., 
24885173

07100, Київська обл., м. 
Славутич, 

Бєлгородський квартал, 
3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче об'єднання 
"Інформаційні технології", 

м. Київ, 31168846

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Спектр", м. Ужгорож, 

20467409

88000, м. Ужгород, вул. 
Белінського, 8, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АСТРАЛ 

КТВ", м. Житомир, 
31133609

10004, м. Житомир, 
просп. Миру, 51, кв. 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Раупов Рустам 
Бурханович, м. Житомир, 

2372505972

10004, м. Житомир, вул. 
Маршала Жукова, 25, 

кв. 9

смт Озерне, смт Новогуйвинськ 
Житомирської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Желєзний 

Едуард Володимирович, м. 
Гірське, Луганська обл., 

2545906034

93292, Луганська обл., 
м. Гірське, Свердлова, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сільниченко 
Ірина Олександрівна, м. 
Первомайськ, Луганська 

обл., 2467621764

93295, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 
Менделєєва, 2, кв. 49

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"САТЕЛІТ", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

25023410

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Тинка, 1, прим. 111

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Інтерзв'язок", м. 

Київ, 32920024

03113, м. Київ, вул. 
Дружківська, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛУЧ-

ТК", м. Красний Луч, 
Луганська обл., 35019104

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, 20-В

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

Телерадіокомпанія 
"Енергія", м. Кузнецовськ, 
Рівненська обл., 31255692

34400, Рівненська обл., 
м. Кузнецовськ, м-н 

Будівельників, 1, кв. 7-
Х

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 243 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4724 31530558 АВ № 466020 12.02.2009 11.02.2014 Луганська область  ефірного телемовлення не діюча

4725 31104557 АВ № 466021 13.02.2009 12.02.2014 м. Чортків Тернопільської області телемереж не діюча

4726 23128352 АВ № 466022 13.02.2009 12.02.2014 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

4727 2456209914 АВ № 466023 13.02.2009 12.02.2014 м. Гребінка Полтавської області телемереж не діюча

4728 31042009 АВ № 466024 16.02.2009 06.06.2017 Донецька область не діюча

4729 30200218 АВ № 466028 18.02.2009 17.02.2014 телемереж не діюча

4730 32063522 АВ № 466029 18.02.2009 17.02.2014 телемереж не діюча

4731 33466275 АВ № 466030 18.02.2009 17.02.2014 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

4732 22822808 АВ № 466031 19.02.2009 18.02.2014 м. Чернігів телемереж не діюча

4733 21397071 АВ № 466032 19.02.2009 18.02.2014 м. Чернігів телемереж не діюча

4734 24834454 АВ № 466033 19.02.2009 18.02.2014 м. Чернігів телемереж не діюча

4735 30931228 АВ № 466034 19.02.2009 18.02.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4736 22929400 АВ № 466035 20.02.2009 19.02.2014 м. Київ не діюча

4737 20999247 АВ № 466036 20.02.2009 19.02.2014 м. Одеса не діюча

4738 2534110358 АВ № 466037 20.02.2009 19.02.2014 Сумська область радіомовлення не діюча

4739 23820881 АВ № 466039 24.02.2009 23.02.2014 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІО 

КОМПАНІЯ "ІРТА", м. 
Луганськ, 31530558

91053, м. Луганськ, вул. 
Херсонська, 22А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія "Теле-

Медіа", м. Чортків, 
Тернопільська обл., 

31104557

48500, Тернопільська 
обл., м. Чортків, вул. 
Незалежності, 74, А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СПУТНИК TV", м. 
Макіївка, Донецька обл., 

23128352

86147, Донецька обл., 
м. Макіївка, кв-л 

Гвардійський, 14, кв. 
118

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Боровик 

Андрій Васильович, м. 
Гребінка, Полтавська обл., 

2456209914

37400, Полтавська обл., 
м. Гребінка, вул. 
Кошового, 1, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ "ЦЕНТР - 
ДОНБАС", 31042009, м. 

Донецьк, 31042009

83004, м. Донецьк, вул. 
Артема, 197Б

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
товариства з обмеженою 

відповідальністю "Імпульс" 
"Телерадіокомпанія 

"Імпульс ТБ", м. Кам'янець-
Подільський, Хмельницька 

обл., 30200218

32300, Хмельницька 
обл., м. Кам'янець-
Подільський, вул. 

Драгоманова, 9

м. Кам'янець-Подільський 
Хмельницької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
ТРК "Простір", м. Моршин, 

Львівська обл., 32063522

82482, Львівська обл., 
м. Моршин, вул. І. 

Франка, 34

м. Моршин, с. Довге, с. Баня 
Лисовицька Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіоорганізація 
"Оріон-Медіа", м. 

Енергодар, Запорізька обл., 
33466275

71503, Запорізька обл., 
м. Енергодар, просп. 

Будівельників, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний телевізійний 
центр м. Чернігова", м. 

Чернігів, 22822808

14038,  м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЯ 
"НіСА", м. Чернігів, 

21397071

14038, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІ
Я "ЛІГА", м. Чернігів, 

24834454

14010, м. Чернігів, вул. 
Дніпровська, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Київські 

телекомунікаційні мережі", 
м. Київ, 30931228

03126, м. Київ, вул. 
Донця, 12-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Східно-

Європейські послуги 
зв'язку", 22929400, м. Київ

02125, м. Київ, просп. 
Визволітелів, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Радіомовна компанія 
"РАДІО-ОДЕСА" у вигляді 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. Одеса, 

20999247

65004, м. Одеса, 
Думськаплоща, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Касьяненко 
Олег Володимирович, м. 
Охтирка, Сумська обл., 

2534110358

42700, Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. Кірова, 

71

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне комерційне 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"ІнтерТелеКом", м. Суми, 

23820881

40004, м. Суми, вул. 
Праці, 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 244 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4740 24206108 АВ № 466040 24.02.2009 23.02.2014 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

4741 13568831 АВ № 466041 24.02.2009 23.02.2014 телемереж не діюча

4742 25413832 АВ № 466044 02.03.2009 01.03.2014 Одеська область не діюча

4743 24556475 АВ № 466045 02.03.2009 01.03.2014 телемереж не діюча

4744 34701565 АВ № 466046 02.03.2009 01.03.2014 телемереж не діюча

4745 23605898 АВ № 466047 02.03.2009 01.03.2014 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

4746 2107106730 АВ № 466057 04.03.2009 03.03.2014 м. Красноармійськ Донецької області телемереж не діюча

4747 13616197 АВ № 466058 06.03.2009 05.03.2014 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

4748 22830943 АВ № 466059 06.03.2009 05.03.2014 м. Прилуки Чернігівської області телемереж не діюча

4749 3140601606 АВ № 466060 06.03.2009 05.03.2014 телемереж не діюча

4750 24812429 АВ № 466061 06.03.2009 25.12.2013 не діюча

4751 32137850 АВ № 466062 06.03.2009 05.03.2014 м. Попасна Луганської області телемереж не діюча

4752 19320546 АВ № 466066 12.03.2009 11.03.2014 телемереж не діюча

4753 32011427 АВ № 466074 24.03.2009 23.03.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

4754 36223183 АВ № 466075 24.03.2009 23.03.2014 Запорізька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
ТРЕЙД-ЕКСПРЕС", м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 24206108

93118, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, кв. 

Жовтневої Революції, 
38, к. 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Студія "Екран", смт 

Іршанськ, Володарсько-
Волинський р-н, 

Житомирська обл., 
13568831

12110, Житомирська 
обл., Володарсько-

Волинський р-н, смт 
Іршанськ, вул. Гулія, 7

смт Іршанськ Володарсько-Волинського 
району Житомирської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "КОСМЕТ-

П", 25413832, м. Ізмаїл 
Одеської області

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Гоголя, 3А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ТЕЛКОМ", смт Десна, 
Козелецький р-н, 

Чернігівська обл., 24556475

17024, Чернігівська 
обл., Козелецький р-н, 

смт Десна, вул. 
рибалко, 1А, 50

смт Десна Козелецького району 
Чернігівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"НІКА КТБ", м. Косів, 

Івано-Франківська обл., 
34701565

78600, Івано-
Франківська обл., м. 

Косів, вул. Гвардійська, 
16А

м. Косів, смт Кути Івано-Франківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТУДІЯ КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
"ТЕЛЕВІЗІЙНО-

ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФОРМАТ", м. Маріуполь, 
Донецька обл., 23605898

87547, Донецька обл., 
м. Маріуполь, пров. 
Трамвайний, 31-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сніцар 

Олександр Антонович, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

2107106730

85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, мікр. 
Сонячний, 17, кв. 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ОРІОН" ЛТД, м. 
Енергодар, Запорізька обл., 

13616197

71502, Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. 

Набережна, 18, кв. 114

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія 
Приватна фірма 

"Телекомунікаційні 
інформаційні мережі", м. 

Прилуки, Чернігівська обл., 
22830943

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. 
Переяславська, 10, кв. 

34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хомич 

Наталія Геннадіївна, м. 
Горлівка, Донецька обл., 

3140601606

84624, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Волкова, 11, кв. 86

м. Горлівка, м. Дзержинськ Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІВК-
ДОНБАС", м. Донецьк, 

24812429

83045, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 28

м. Донецьк, м. Макіївка Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіоорганізація 
"ПОРТ", м. Попасна, 

Луганська обл., 32137850

93300, Луганська обл., 
м. Попасна, вул. Леніна, 

8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "ВІЗИТ", 

м. Першотравенськ, 
Дніпропетровська обл., 

19320546

52800, 
Дніпропетровська обл., 

м. Першотравенськ, 
вул. Чайковського, 16-А

м. Першотравенськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"ДКТ ПЛЮС", М. Донецьк, 
32011427

83003, м. Донецьк, 
просп. Ілліча, 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обме6женою 
відповідальністю 

"ГлобалНет Груп", м. 
Харків, 36223183

61023, м. Харків, вул. 
Весеніна, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 245 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4755 19367453 АВ № 466076 20.03.2009 19.03.2014 м. Київ та Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4756 22602691 АВ № 466077 20.03.2009 19.03.2014 телемереж не діюча

4757 3016502613 АВ № 466078 20.03.2009 19.03.2014 м. Слов'янськ Донецької області телемереж не діюча

4758 2609512275 АВ № 466079 20.03.2009 19.03.2014 м. Кривий Ріг Дніпропетровська облась телемереж не діюча

4759 30184815 АВ № 466080 24.03.2009 23.03.2014 не діюча

4760 30184815 АВ № 466081 24.03.2009 23.03.2014 не діюча

4761 2789608450 АВ № 466085 26.03.2009 25.03.2014 телемереж не діюча

4762 22570896 АВ № 466086 26.03.2009 29.12.2011 м. Рівне  телемереж не діюча

4763 34306833 АВ № 466087 26.03.2009 25.03.2014 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

4764 34306833 АВ № 466088 26.03.2009 25.03.2014 м. Хмельницький телемереж не діюча

4765 34306833 АВ № 466089 26.03.2009 25.03.2014 Івано-Франіквська область не діюча

4766 34306833 АВ № 466090 26.03.2009 25.03.2014 Хмельницька область не діюча

4767 31133609 АВ № 466091 30.03.2009 04.02.2014 м. Бердичів Житомирської області не діюча

4768 30524852 АВ № 466092 30.03.2009 29.03.2014 м. Київ телемереж не діюча

4769 21145346 АВ № 466093 30.03.2009 29.03.2014 смт Гусятин Тернопільської області телемереж не діюча

4770 35547151 АВ № 466097 07.04.2009 06.04.2014 м. Торез Донецької області телемереж не діюча

4771 2949619575 АВ № 466098 07.04.2009 06.04.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько- американсько-
швейцарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

м. Київ, 19367453

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

м. Тернопіль, 22602691

46001, м. Тернопіль, 
бульв. Шевченка, 11

с. Велика Березовиця Тернопільського 
району Тернопільської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кушнарьов 
Сергій Миколайович, м. 

Слов'янськ, Донецька обл., 
3016502613

84101, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, вул. 
Донська, 11, кв. 48

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Романенко 
Віталій Олександрович, 

2609512275, 

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Тинка, 28, прим. 156

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Київська, Луганська, 

Одеська області, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія 

"Велтон.Телеком", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Вінницька, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька області, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бай Олександр 
Валерійович, м. Кривий Ріг, 

2789608450

50103, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Димитрова, 98, кв.55

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

-Телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ", 22570896, м.Рівне

33013, м. Рівне, вул. 
Директорії, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 

УКРАЇНА", м. Львів, 
34306833

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АСТРАЛ 

КТВ", м. Житомир, 
31133609

10004, м. Житомир, вул. 
Маршала Жукова, 25, 

кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "П-

ФАЙФ", м. Київ, 30524852

04107, м. Київ, вул. 
Підгірна/Татарська, 3/7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ГУСЯТИНСЬКЕ 

КАБЕЛЬНЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

"САТЕЛІТ", смт Гусятин, 
Тернопільська обл., 

21145346

48201, Тернопільська 
обл., смт Гусятин, вул. 

Лепкого, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТОРА НЕТ", м. Донецька 

обл., 35547151

86600, Донецька обл., 
м. Торез, вул. 50 років 
СРСР, буд. 14.пом. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Шкрумеда 

Ігор Васильович, смт 
Кельменці, Кельменецький 

р-н, Чернівецька обл., 
2949619575

60100, Чернівецька 
обл., Кельменецький р-
н, смт Кельменці, вул. 

Нова, 1

смт Кельменці Кельменецького району 
Чернівецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 246 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4772 34726705 АВ № 466099 07.04.2009 06.04.2014 телемереж не діюча

4773 22182608 АВ № 466103 13.04.2009 12.04.2014 м. Коломия Івано-Франківської області телемереж не діюча

4774 36344137 АВ № 466104 13.04.2009 12.04.2014 Одеська, Харківська області пошта не діюча

4775 24850223 АВ № 466105 14.04.2009 13.04.2014 м. Луганськ телемереж не діюча

4776 24850223 АВ № 466106 14.04.2009 13.04.2014 Луганська область телемовлення не діюча

4777 2327816252 АВ № 466108 14.04.2009 13.04.2014 телемереж не діюча

4778 24850223 АВ № 466109 14.04.2009 13.04.2014 Луганська область телемовлення не діюча

4779 30275147 АВ № 466110 15.04.2009 14.04.2014 м. Львів не діюча

4780 32975010 АВ № 466111 15.04.2009 14.04.2014 телемереж не діюча

4781 32795468 АВ № 466112 15.04.2009 14.04.2014 телемереж не діюча

4782 30299131 АВ № 466113 15.04.2009 14.04.2014 телемереж не діюча

4783 1895414836 АВ № 466114 16.04.2009 15.04.2014 телемереж не діюча

4784 36179847 АВ № 466116 17.04.2009 16.04.2014 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4785 36048335 АВ № 466117 21.04.2009 20.04.2014 м. Київ не діюча

4786 23662258 АВ № 466118 21.04.2009 20.04.2014 АР Крим не діюча

4787 36310160 АВ № 466120 22.04.2009 21.04.2014 м. Вінниця телемереж не діюча

4788 35360006 АВ № 466121 22.04.2009 19.10.2013 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

м. Вишневе Києво-Святошинського 
району Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Квант-ІІ", м. 

Коломия, Івано-
Франківська обл., 22182608

78200, Івано-
Франківська обл., м. 

Коломия, вул. 
Чорновола, 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРКУР'ЄР", м. Одеса, 

36344137

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 95

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс", м. Луганськ, 

24850223

91011, м. Луганськ, вул. 
Херсонська, 7А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс", м. Луганськ, 

24850223

91011, м. Луганськ, вул. 
Херсонська, 7А

На надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хомич 

Геннадій Миколайович, м. 
Горлівка, Донецька обл., 

2327816252

84624, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Безсонова, 15, кв. 41

м. Горлівка, м. Дзержинськ Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛКТ-
плюс", м. Луганськ, 

24850223

91011, м. Луганськ, вул. 
Херсонська, 7А

На надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Загальні мережі" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНЕТ-УКРАЇНА", м. 
Львів, 30275147

79049, м. Львів, просп. 
Червоної Калини, 117, 

кв. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємнстю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАРЛІКС", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

32975010

50008, 
Дніпропетровська, 

Кривий Ріг, вул. 
Космонавтів, 13

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕКРАН", 
смт Врадіївка, Врадіївський 

р-н, Миколаївська обл., 
32795468

56300, Миколаївська 
обл., Врадіївський р-н, 

смт Врадіївка, вул. 
Герпоїв Врадіївщини, 

89

смт Врадіївка Врадіївського району 
Миколаївської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніко-

ТВ", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської області, 

30299131

50004, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Урицького, 26А 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Булкін 

Микола Олександрович, м. 
Миргород, Полтавська обл., 

1895414836

37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. 

Гоголя, 181-Б, кв. 41

смт Велика Багачка, Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "4НЕТ", 
м. Кременчук, Полтавська 

обл., 36179847

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 
Київська, 61, кв. 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТАРТЕЛ КИЇВ", м. Київ, 
36048335

04123, м. Київ, вул. О. 
Бестужева, 36

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сайфер", 
м. Сімферополь, 23662258

95011, м. Сімферополь, 
просп. Кірова, 14, к. 88

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЕВЕРЕСТ", м. Вінниця, 

36310160

21021, м. Вінниця, вул. 
600-річчя, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Полтавські 
телекомунікаційні 

системи", м. Полтава, 
35360006

36023, м. Полтава, вул. 
Нікітченка, 9

м. Полтава, с. Розсошенці Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 247 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4789 32651099 АВ № 466122 22.04.2009 21.04.2014 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4790 32448187 АВ № 466123 23.04.2009 22.04.2014 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

4791 2675906576 АВ № 466124 23.04.2009 22.04.2014 телемереж не діюча

4792 22308804 АВ № 466126 27.04.2009 26.04.2014 м. Керч АР Крим телемереж не діюча

4793 2154312727 АВ № 466127 27.04.2009 26.04.2014 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

4794 3027303198 АВ № 466128 27.04.2009 26.04.2014 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

4795 34529901 АВ № 466129 27.04.2009 26.04.2014 м. Київ телемереж не діюча

4796 32771630 АВ № 466133 27.04.2009 26.04.2014 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

4797 2514309394 АВ № 466134 27.04.2009 26.04.2014 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4798 2565504514 АВ № 466135 27.04.2009 26.04.2014 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

4799 33758500 АВ № 466136 28.04.2009 27.04.2014 Луганська область не діюча

4800 13345692 АВ № 466137 28.04.2009 27.04.2014 м. Луцьк телемереж не діюча

4801 3096215910 АВ № 466138 28.04.2009 27.04.2014 м. Херсон телемереж не діюча

4802 24255779 АВ № 466139 28.04.2009 27.04.2014 м. Київ, Київська область Надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

4803 36094444 АВ № 466150 06.05.2009 05.05.2014 Дніпропетровська область не діюча

4804 20455547 АВ № 466151 06.05.2009 05.05.2014 м. Мукачево Закарпатської області телемереж не діюча

4805 1854809451 АВ № 466152 06.05.2009 05.05.2014 м. Київ, Сумська області не діюча

4806 35076618 АВ № 466153 06.05.2009 05.05.2014 м. Київ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вест-

ТВ", м. Дніпропетровськ, 
32651099

49102, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Будьоного, 14 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Трайфл", м. 

Дніпропетровськ, 32448187

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Дзержинського, 10, к. 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Самойлов 
Євгеній Леонідович, м. 

Зоринськ, Перевальський р-
н, Луганська обл., 

2675906576

94323, Луганська обл., 
Перевальський р-н, м. 
Зоринськ, кв. 40 лєт 

Побєди, 9, кв. 39

м. Зоринськ Перевальського району 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "СІС", м. 

Керч, АР Крим, 22308804

98318, АР Крим, м. 
Керч, вул. Генерала 
Петрова, 6, кв. 83

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коготкова 

Наталія Петрівна,  
Донецька обл., 2154312727

84626, Донецька обл., 
м. Горлівка, проспект 

Перемоги, 57, 56

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бичев Денис 
Віталійович, 3027303198,  
м. Горлівка, Донецька обл.

84610, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 
Возняка, 3, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАБЕЛЬТЕХСЕРВІС", м. 
Київ, 34529901

01011, м. Київ, вул. 
Панаса Мирного, 16/13 

(літера А)

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

02152, м. Київ, просп. 
П. Тичини, 5, кв. 175

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Войтанік Олег 
Григорович, м. Біла Церква, 
Київська обл., 2514309394

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Лермонтова, 6, кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Куріленко 
Вадим Анатолійович, м. 

Біла Церква, Київська обл.. 
2565504514

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, бульв. 50-
річчя Перемоги, 75, кв. 

36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Матриця-Алчевськ", м. 

Алчевськ, Луганська обл., 
33758500

94204, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Чапаєва, 43

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692, м. 
Луцьк

43000, м. Луцьк, просп. 
Соборності, 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Федяєв 

Євгеній Олександрович, м. 
Херсон, 3096215910

73000, м. Херсон, вул. 
Суворова, 36, кв. 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікроком", м. Київ, 
24255779

02121, м. Київ, вул. 
Вербицького, 19, кв. 

269

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФРЕГАТ СП",  м. 

Дніпропетровськ, 36094444

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Кольцова, 8, кв. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале підприємство 
"ПроКК", м. Мукачево, 

Закарпатська обл., 
20455547

89600, Закарпатська, 
Мукачево, Пушкіна, 15, 

2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильович, 
1854809451, м. Київ

02217, м. Київ, вул. 
Закревського, 13-А, кв. 

49

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАВУТИНА.НЕТ", м. 
Київ, 35076618

03187, м. Київ, вул. 
Заболотного, 46, кв. 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 248 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4807 30184815 АВ № 466157 07.05.2009 29.12.2011 м. Львів та Львівська область не діюча

4808 30184815 АВ № 466163 07.05.2009 23.03.2014 не діюча

4809 30184815 АВ № 466164 07.05.2009 02.11.2013 м. Харків та Харківська область не діюча

4810 30184815 АВ № 466165 07.05.2009 23.03.2014 не діюча

4811 2384013015 АВ № 466166 08.05.2009 07.05.2014 смт Новоозерне АР Крим телемереж не діюча

4812 30184815 АВ № 466169 07.05.2009 03.12.2019 міжміського не діюча

4813 30184815 АВ № 466170 07.05.2009 25.12.2009 м. Харків та Харківська область не діюча

4814 30184815 АВ № 466171 07.05.2009 26.10.2010 м. Харків та Харківська область не діюча

4815 30184815 АВ № 466172 07.05.2009 25.08.2010 Надання в користування каналів електрозв'язку не діюча

4816 30184815 АВ № 466173 07.05.2009 29.09.2012 не діюча

4817 30184815 АВ № 466174 07.05.2009 29.11.2010 Україна не діюча

4818 30184815 АВ № 466175 07.05.2009 24.03.2018 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із застосування 
м технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Вінницька, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька області, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Київська, Луганська, 

Одеська області, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Широконосов 
Артур Володимирович, м. 

Євпаторія, АР Крим, 
2384013015

97491, АР Крим, м. 
Євпаторія, смт 

Новоозерне, вул. 
Морська, 9, кв. 56

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Львів та Львівська область, м. Одеса 
та Одеська область, м. Суми та Сумська 
область, м. Сімферополь та Автономна 

Республіка Крим

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Будівництво і технічне обслуговування мереж 
місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у 

цих мережах

Дозволяється 
будівництво і технічне 
обслуговування мереж 
місцевого телефонного 

зв'язку загального 
користування, з правом 
надання послуг зв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

Дозволяється надання 
послуг місцевого 

телефонного зв'язку в 
мережах зв'язку 

загального 
користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Київ, м. Харків та Харківська 
область, м. Донецьк та Донецька 

область, м. Полтава та Полтавська 
область, м. Луганськ та Луганська 

область, м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область, м. Запоріжжя 

та Запорізька область

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Луцьк та Волинська область, м. 
Житомир та Житомирська область, м. 

Івано-Франківськ та Івано-Франківська 
область, м. Кіровоград та 

Кіровоградська область, м. Тернопіль та 
Тернопільська область, м. Рівне та 
Рівненська обалсть, м. Миколаїв та 

Миколаївська область, м. Ужгород та 
Закарпатська область, м. Херсон та 
Херсонська область, м. Чернігів та 

Чернігівська область, м. Чернівці та 
Чернівецька область, м. Черкаси та 
Черкаська область, м. Севастополь 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із застосування 
м технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", м. 
Харків, 30184815

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Київ, м. Харків та Харківська 
область, м. Донецьк та Донецька 

область, м. Луганськ та Луганська 
область, м. Дніпропетровськ та 

Дніпропетровська область, м. Запоріжжя 
та Запорізька область, м. Полтава та 

Полтавська область

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - міжміського без надання в користування 
ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 249 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4819 30184815 АВ № 466176 07.05.2009 23.07.2016 не діюча

4820 34505938 АВ № 466177 13.05.2009 12.05.2014 м. Одеса телемереж не діюча

4821 36321167 АВ № 466178 13.05.2009 12.05.2014 телемереж не діюча

4822 23739647 АВ № 466180 15.05.2009 14.05.2014 м. Київ телемереж не діюча

4823 34726705 АВ № 466181 15.05.2009 14.05.2014 телемереж не діюча

4824 34726705 АВ № 466182 15.05.2009 14.05.2014 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

4825 25533111 АВ № 466183 15.05.2009 05.04.2012 Дніпропетровська область не діюча

4826 31301324 АВ № 466186 20.05.2009 19.05.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

4827 34028909 АВ № 466187 20.05.2009 24.07.2011 Львівська область не діюча

4828 34028909 АВ № 466188 20.05.2009 15.05.2011 Львівська область не діюча

4829 2456204001 АВ № 466189 20.05.2009 19.05.2014 м. Городок Львівської області телемереж не діюча

4830 32772634 АВ № 466191 20.05.2009 19.05.2014 Україна пошта не діюча

4831 2821604653 АВ № 466195 22.05.2009 21.05.2014 м. Арциз Одеської області телемереж не діюча

4832 36336880 АВ № 466196 22.05.2009 21.05.2014 Україна пошта не діюча

4833 36151732 АВ № 466197 25.05.2009 24.05.2014 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", 
30184815, м. Харків 

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

м. Луцьк та Волинська область, м. 
Житомир та Житомирська область, м. 
Ужгород та Закарпатська область, м. 

Івано-Франківськ та Івано-Франківська 
область, м. Кіровоград та 

Кіровоградська область, м. Львів та 
Львівська область, м. Миколаїв та 
Миколаївська область, м. Рівне та 

Рівненська область, м. Тернопіль та 
Тернопільська область,  м. Херсон та 

Херсонська область, м. Черкаси та 
Черкаська область, м. Чернівці та 

Чернівецька область, м. Чернігів та 
Чернігівська область, м. Севастополь

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЙБУТНЬОГО", м. 
Одеса, 34505938

65082, м. Одеса, пров. 
Маяковського, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІГМА 
ТДС", м. Івано-Франківськ, 

36321167

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. В. 
Івасюка, 52, кв. 51

смт Богородчани Івано-Франківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВіСком", 

м. Київ, 23739647

03062, м. Київ, просп. 
Перемоги, 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

м. Боярка києво-Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІМПУЛЬС", м. 

Дніпропетровськ, 25533111

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Сєрова, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Донбаські електронні 
комунікації", м. Донецьк, 

31301324

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 70

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНІЯТЕЛ", м. Львів, 
34028909

79015, м. Львів, вул. 
Героїв УПА, 72, корп. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНІЯТЕЛ", м. Львів, 
34028909

79015, м. Львів, вул. 
Героїв УПА, 72, корп. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бурханова 

Оксана Мирославівна, м. 
Львів, 2456204001

79053, м. Львів, вул. 
Шкрібляків, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ПЕТРОС", м. Київ, 

32772634

04073, м. Київ, просп. 
Московський, 23

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Чернишов 
Володимир Іванович, м. 

Арциз, Одеська обл., 
2821604653

68400, Одеська обл., м. 
Арциз, вул. 

Дзержинського, 4, кв. 
36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Сілк Роуд", м. Київ, 

36336880

04073, м. Київ, вул. 
Сирецька, 25-А, кімн. 

102

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"НОВИЙ ФОРМАТ", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

36151732

87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. 

Будівельників, 79, 
прим. 62

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 250 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4834 31891768 АВ № 466198 25.05.2009 24.05.2014 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

4835 2828417744 АВ № 466206 26.05.2009 25.05.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4836 23102482 АВ № 466208 27.05.2009 26.05.2014 Вінницька область не діюча

4837 32134996 АВ № 466209 28.05.2009 27.05.2014 м. Харків телемереж не діюча

4838 21473636 АВ № 466210 28.05.2009 30.12.2009 29.12.2014 телемереж не діюча

4839 36103233 АВ № 466211 28.05.2009 27.05.2014 Донецька область не діюча

4840 33455111 АВ № 466212 27.05.2009 26.05.2014 м. Коломия Івано-Франківської області телемереж не діюча

4841 20272752 АВ № 466213 29.05.2009 28.05.2014 Дніпропетровська область не діюча

4842 34832752 АВ № 466215 01.06.2009 31.05.2014 м. Севастополь не діюча

4843 19477064 АВ № 466216 02.06.2009 01.06.2014 не діюча

4844 30762053 АВ № 466217 02.06.2009 01.06.2014 м. Керч АР Крим телемереж не діюча

4845 1854809451 АВ № 466218 02.06.2009 01.06.2014 Київська область не діюча

4846 2459900116 АВ № 466219 02.06.2009 01.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

4847 35745743 АВ № 466220 03.06.2009 02.06.2014 м. Ніжин Чернігівської області телемереж не діюча

4848 33761335 АВ № 466221 03.06.2009 02.06.2014 Хмельницька область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4849 22859846 АВ № 466222 03.06.2009 02.06.2014 м. Київ не діюча

4850 2749017730 АВ № 466223 03.06.2009 02.06.2014 телемереж не діюча

4851 36073985 АВ № 466225 04.06.2009 03.06.2014 м. Луганськ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальсністю "Студія 
ЕФІР-ТВ", м. Маріуполь, 
Донецька обл., 31891768

87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. 

Леніна, 68

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Котова Аліна 

Володимирівна, м. 
Запоріжжя, 2828417744

69067, м. Запоріжжя, 
вул. Тенісна, 14, кв. 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю - Фірма 

"РАДІО", м. Вінниця, 
23102482

21016, м. Вінниця, вул. 
Збишка, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тенета" 

32134996, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Революції, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА", м. 

Київ, 21473636

02225, м. Київ, просп. 
Маяковського, 3-А, кв. 

127

м. Вишневе Києво-Святошинського 
району Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕФАНТ", м. Донецьк, 

36103233

83004, м. Донецьк, вул. 
Артема, 197Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕКОМСЕРВІС", м. 

Коломия, Івано-
Франківська обл., 33455111

78200, Івано-
Франківська обл., м. 

Коломия, пл. 
Шевченка, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"НВП РІК", м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровіська обл., 
20272752

50000, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 

Карла Маркса, 11В, кв. 
57

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємнстю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", 34832752, 
м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітряного руху України, 
19477064

08307, Київська обл., м. 
Бориспіль, Аеропорт

м. Київ, Київська, Вінницька, Черкаська, 
Дніпропетровська, Кіровоградська, 
Запорізька, Донецька, Харківська, 
Полтавська, Сумська, Луганська, 

Львівська, Хмельницька області, АР 
Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"ВІЗИТ-К", м. Керч, АР 
Крим, 30762053

98329, АР Крим, м. 
Керч, вул. Ворошилова, 

буд. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Череда 

Григорій Васильович, 
1854809451, м. Київ

02217, м. Київ, вул. 
Закревського, 13-А, кв. 

49

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Плющик 

Віктор Юрійович, м. Київ, 
2459900116

02222, м. Київ, вул. 
Беретті, 8, кв. 117

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮАСІТІ", м. Київ, 
35745743

01034, м. Київ, вул. 
Ярославів Вал, 33 Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-Сіту", 
м. Хмельницький, 33761335

29000, м. 
Хмельницький, вул. 

Попова, 6

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Горбік 

Володимир Григорович, с. 
Новолуганське, 

Артемівський р-н, 
Донецька обл., 2749017730

84573, Донецька обл., 
Артемівський р-н, с. 
Новолуганське, вул. 

Мічуріна, 11

с. Новолуганське Артемівського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОЛМЕДІА", м. Луганськ, 

36073985

91011, м. Луганськ, вул. 
Звейнека, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 251 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4852 34726705 АВ № 466226 09.06.2009 08.06.2014 телемереж не діюча

4853 34189502 АВ № 466227 09.06.2009 08.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

4854 34755652 АВ № 466228 09.06.2009 08.06.2014 м. Харків телемереж не діюча

4855 30354705 АВ № 466229 09.06.2009 08.06.2014 АР Крим не діюча

4856 04805918 АВ № 466230 09.06.2009 08.06.2014 Харківська область не діюча

4857 34373318 АВ № 466231 11.06.2009 26.12.2011 м. Запоріжжя не діюча

4858 2979912875 АВ № 466235 15.06.2009 14.06.2014 м. Ровеньки Луганської області телемереж не діюча

4859 32179555 АВ № 466236 15.06.2009 05.02.2012 м. Хмельницький не діюча

4860 34981026 АВ № 466237 15.06.2009 14.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

4861 31387087 АВ № 466238 15.06.2009 14.06.2014 м. Волноваха Донецької області телемереж не діюча

4862 32281807 АВ № 466240 22.06.2009 21.06.2014 Донецька область не діюча

4863 32948249 АВ № 466241 22.06.2009 21.06.2014 м. Київ, Харківська область не діюча

4864 34837389 АВ № 466242 22.06.2009 21.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

4865 3138010142 АВ № 466244 22.06.2009 21.06.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4866 36185138 АВ № 466245 22.06.2009 21.06.2014 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4867 36185138 АВ № 466246 22.06.2009 21.06.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4868 34960158 АВ № 466247 22.06.2009 21.06.2014 Харківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

с. Тарасівка Києво-Святошинського 
району Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", м. Київ, 34189502

04053, м. Київ, пров. 
Бехтеревський, 7, кв. 56

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНСТРУКТОРСЬКЕ 

БЮРО АВІА", м. Харків, 
34755652

61070, м. Харків, вул. 
Чкалова, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМСЕРВІС", м. 

Сімферополь, 30354705 

95011, м. Сімферополь, 
вул. Жуковського, 20, 

кв. 27

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємнстю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Харківський 

метрополітен", м. Харків, 
04805918

61052, м. Харків, вул. 
Енгельса, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємнстю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАБЕЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЙНА 

ТЕЛЕВІЗІЙНА 
СИСТЕМА", м. Запоріжжя, 

34373318 

69114, м. Запоріжжя, 
вул. Гудименка, 3-А, 

прим. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Хижук 

Олександр Ярославович, м. 
Ровеньки, Луганська обл., 

2979912875

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, кв. 

Молодіжний, 9, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТВ-СЕРВІС", м. 

Хмельницький, 32179555

29000, М. 
Хмельницький, вул. 

Прибузька, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДРІМ 

ЛАЙН ХОЛДІНГ", м. Київ, 
34981026

03150, м. Київ, вул. 
Предславинська, 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"Телемир", м. Волноваха, 
Донецька обл., 31387087

85700, Донецька обл., 
м. Волноваха, вул. 
Менделєєва, 17, 53

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СОНІКА", 32281807, м. 
Донецьк

83076, м. Донецьк, 
просп. 

Червоногвардійський, 
12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата. 
тел", м. Харків, 32948249

61052, м. Харків, вул. 
Конєва, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЄВРОТЕЛЕКОМ", м. 
Бровари, Київська обл., 

34837389

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Кірова, 

36-А, кв. 47

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Стоганенко 

Євгенія Олегівна, м. 
Запоріжжя, 3138010142

69118, м. Запоріжжя, 
просп. 40-річчя 

перемоги, 63, кв. 106

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНС 

ДІГІТАЛ", м. Київ, 
36185138

01024, м. Київ, вул. 
Круглоуніверситетська, 

22

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНС 

ДІГІТАЛ", м. Київ, 
36185138

01024, м. Київ, вул. 
Круглоуніверситетська, 

22

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. 
Донецьк, 34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 252 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4869 19015984 АВ № 466248 22.06.2009 21.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

4870 3132011616 АВ № 466252 23.06.2009 22.06.2014 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

4871 22859846 АВ № 466257 24.06.2009 23.06.2014 Запорізька область не діюча

4872 30032288 АВ № 466258 24.06.2009 23.06.2014 м. Рівне телемереж не діюча

4873 35323603 АВ № 466259 25.06.2009 24.06.2014 телемереж не діюча

4874 21322854 АВ № 466263 26.06.2009 30.10.2011 не діюча

4875 34422197 АВ № 466264 26.06.2009 31.07.2013 м. Хмільник Вінницької області не діюча

4876 34969255 АВ № 466265 26.06.2009 25.06.2014 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

4877 13413790 АВ № 466266 30.06.2009 29.06.2014 Луганська область не діюча

4878 22731326 АВ № 466267 30.06.2009 17.01.2011 м. Херсон Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4879 33695320 АВ № 466268 23.06.2009 22.06.2014 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4880 33695320 АВ № 466269 23.06.2009 22.06.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4881 25291464 АВ № 466270 01.07.2009 30.06.2014 Харківська область не діюча

4882 00178353 АВ № 466277 03.07.2009 02.07.2014 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4883 30109015 АВ № 466281 09.07.2009 08.07.2014 міжміського не діюча

4884 21322854 АВ № 466284 26.06.2009 26.11.2010 м. Хмельницький не діюча

4885 34726705 АВ № 466285 10.07.2009 09.07.2014 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Акціонерна 

компанія "САТЕР", м. Київ, 
19015984

04112, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Зашкольний 
Олександр Іванович, м. 
Бровари, Київська обл., 

3132011616

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Київська, 

300 А, кв. 76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", м. 

Київ, 22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємнстю мережі до 10000 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телсет-
Рівне", м. Рівне, 30032288

33027, м. Рівне, вул. 
Орлова, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ОЛЬГА-ТВ", с. Вільне, 
Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл., 

35323603

51260, 
Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 

с. Вільне, вул. Київська, 
19

м. Перещепино, смт Меліоративне, смт 
Черкаське, смт Гвардійське 
Новомосковського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29000, м. 
Хмельницький, вул. 

Щорса, 44/1

м. Хмельницький та Хмельницька 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "ВІК 

Інтер", м. Хмільник, 
Вінницька обл., 34422197

22000, Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 

Леніна, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МОНТСЕРРАТ-КРИМ", м. 

Євпаторія, АР Крим, 
34969255

97401, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 60 років 

Жовтня, 22-А, кв. 58

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганська телефонна 
компанія", 13413790, м. 

Луганськ

91006, м. Луганськ, кв. 
Ленінського 

комсомолу, 1Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Херсонські 
телекомунікаційні 

системи", м. Херсон, 
22731326

73000, м. Херсон, вул. 
К. Маркса, 97

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Новател 
Україна", м. Київ, 33695320

04050, м. Київ, вул. М. 
Пимоненка, 13, корп. 7, 

оф. 7В/36

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Новател 
Україна", м. Київ, 33695320

04050, м. Київ, вул. М. 
Пимоненка, 13, корп. 7, 

оф. 7В/36

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ

01042, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 47

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Павлоградвугілля" , м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
00178353

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 76

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Львівська, 

Харківська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Подільська 

телефонна компанія 
"Мітел", 21322854, м. 

Хмельницький

29000, м. 
Хмельницький, вул. 

Щорса, 44/1

Надання послуг радіозв'язку (з використанням 
радіочастот) - радіального

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 253 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4886 34726705 АВ № 466286 10.07.2009 09.07.2014 телемереж не діюча

4887 34726705 АВ № 466287 10.07.2009 09.07.2014 телемереж не діюча

4888 01473864 АВ № 466288 10.07.2009 09.07.2014 Запорізька область не діюча

4889 36049543 АВ № 466289 10.07.2009 09.07.2014 м. Київ телемереж не діюча

4890 30109015 АВ № 466292 14.07.2009 01.01.2016 не діюча

4891 30109015 АВ № 466293 14.07.2009 01.01.2016 не діюча

4892 30646532 АВ № 466299 16.07.2009 15.07.2014 Одеська область не діюча

4893 34597620 АВ № 466300 16.07.2009 15.07.2014 м. Одеса телемереж не діюча

4894 23258959 АВ № 466301 16.07.2009 15.07.2014 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4895 23258959 АВ № 466302 16.07.2009 15.07.2014 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4896 33298371 АВ № 466305 20.07.2009 19.07.2014 м. Київ не діюча

4897 13565353 АВ № 466306 20.07.2009 19.07.2014 м. Житомир не діюча

4898 36004806 АВ № 466307 20.07.2009 19.07.2014 м. Житомир телемереж не діюча

4899 30857113 АВ № 466308 20.07.2009 28.01.2014 Дніпропетровська область не діюча

4900 30857113 АВ № 466309 20.07.2009 07.09.2012 м. Київ, Київська область не діюча

4901 19151960 АВ № 466310 06.07.2009 19.07.2013 не діюча

4902 2918313092 АВ № 466313 22.07.2009 21.07.2014 м. Харків телемереж не діюча

4903 34364696 АВ № 466314 22.07.2009 21.07.2014 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

смт Коцюбинське Києво-
Святошинського району Київської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", м. Київ, 
34726705

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

м. Ірпінь Києво-Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

69118, м. Запоріжжя, 
вул. Гаврилова, 14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЛІ 

ТРАНС", м. Київ, 36049543

04116, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Львівська, 

Харківська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Львівська, 

Харківська області

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Цифровий 
стільниковий 

радіозв'язок CDMA-800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЄЛС ТЕЛЕКОМ", 
30646532, м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗВ'ЯЗКУ", м. Одеса, 
34597620

65020, м. Одеса, вул. 
Тираспольська, 27/29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Арта", м. 
Антрацит, Луганська обл., 

23258959

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Косіора, 118

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Арта", м. 
Антрацит, Луганська обл., 

23258959

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Косіора, 118

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне акціонерне 
товариство "Будівельна 

компанія "Укрбуд", 
33298371, м. Київ 

02002, м. Київ, вул. 
Марини Раскової, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна багатогалузева  
фірма "Електра", м. 
Житомир, 13565353

10014, м. Житомир, вул. 
Котовського, 16-А,кв. 

61

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЕЛЕКТРА-ТЕЛЕКОМ", м. 

Житомир, 36004806

10014, м. Житомир, вул. 
Київська, 16, кв. 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ", м. 

Київ, 30857113

03187, м. Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 94, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ", м. 

Київ, 30857113

03187, м. Київ, вул. Ак. 
Заболотного, 94, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Самарь", м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 

19151960

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Комсомольська, 29

м. Новомосковськ Дныпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Петруша 

Антон Олександрович, м. 
Харків, 2918313092

61018, м. Харків, вул. 
Двадцять третього 
серпня, 26-А, кв. 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"МЕТРОКОМ", м. 

Дніпропетровськ, 34364696

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Богдана 
Хмельницького, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 254 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4904 00131564 АВ № 466315 22.07.2009 21.07.2014 Івано-Франіквська область не діюча

4905 33504137 АВ № 466316 23.07.2009 22.07.2014 телемереж не діюча

4906 3049320178 АВ № 466317 23.07.2009 22.07.2014 смт Шевченкове Харківської області телемереж не діюча

4907 35394978 АВ № 466318 27.07.2009 26.07.2014 м. Дніпропетровськ не діюча

4908 13431411 АВ № 466319 27.07.2009 26.07.2014 телемереж не діюча

4909 2797615347 АВ № 466320 27.07.2009 26.07.2014 телемереж не діюча

4910 13660904 АВ № 466321 27.07.2009 26.07.2014 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

4911 33359250 АВ № 466322 28.07.2009 27.07.2014 Україна пошта не діюча

4912 14369134 АВ № 466323 28.07.2009 27.07.2014 Україна пересилання поштових переказів пошта не діюча

4913 36013810 АВ № 466324 28.07.2009 27.07.2014 м. Севастополь телемереж не діюча

4914 23201043 АВ № 466329 30.07.2009 29.07.2014 м. Феодосія АР Крим телемереж не діюча

4915 32292007 АВ № 466330 30.07.2009 29.07.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4916 2269413972 АВ № 466332 30.07.2009 29.07.2014 смт Приморський АР Крим телемереж не діюча

4917 35457849 АВ № 466333 30.07.2009 27.06.2013 АР Крим не діюча

4918 2251615953 АВ № 466334 30.07.2009 29.07.2014 м. Феодосія АР Крим телемереж не діюча

4919 36502902 АВ № 466335 04.08.2009 03.08.2014 Одеська область пошта не діюча

4920 24871419 АВ № 466336 04.08.2009 03.08.2014 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-

Франківськ

76014, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Індустріальна, 34

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

33504137

87513, Донецька обл., 
м. Маріуполь, 25 

квартал, 2

м. Донецьк, м. Маріуполь Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Коваль 

Віталій Миколайович, смт 
Шевченкове, 

Шевченківський р-н, 
Харківська обл., 

3049320178

63601, Харківська обл., 
смт Шевченкове, вул. 
Гордєєва, 102, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ТІКЕР", 

м. Дніпропетровськ, 
35394978

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гідропаркова, 1, кв. 119

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"АВТОР", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

13431411

50057, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, мкрн 
Гірницький, 9, кв. 88

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Харлампова 

Анна Вікторівна, м. 
Марганець, 

Дніпропетровська обл., 
2797615347

53400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Марганець, вул. 
Садова, 7, кв. 2

м. Марганець Дніпропетровської області
Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

Ефір", м. Івано-Франківськ, 
13660904

76014, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Побутова, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕТРОМ-

ТРАНССЕРВІС", м. Львів, 
33359250

79015, м. Львів, вул. 
Тургенєва, 73

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українсько-канадське 
підприємство "РОСАН", м. 

Львів, 14369134

79035, м. Львів, вул. 
Зелена, 147

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Севастопольская 
городская сеть", м. 

Севастополь, 36013810

99014, м. Севастополь, 
просп. Героїв 

Сталінграду, 42, кв. 79

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Телебачення і зв'язок", м. 

Фекодосія, АР Крим, 
23201043

98109, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 
Челнокова, 72

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЗА", 

м. Запоріжжя, 32292007

69008, м. Запоріжжя, 
вул. Тролейбусна, 34, 

оф. 16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Д'яков 

Олександр Володимирович, 
м. Феодосія, 2269413972

98176, АР Крим, м. 
Феодосія, смт 

Приморський, вул. 
Южна, буд. 13, кв. 82

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЄВПАТОРІЙСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457849, м. Євпаторія, 
Автономна Республіка 

Крим

97400, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. 9 

Травня, 53

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Жуковський 

Олег Анатолійович, м. 
Феодосія, АР Крим, 

2251615953

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 

Советская, 13, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Спецкур'єр", м. Одеса, 
36502902

65007, м. Одеса, вул. 
Лейтенанта Шмідта, 

буд. 11/26

Пересилання реєстрованих листів, поштових карток, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "555", 

м. Алушта, АР Крим, 
24871419

98500, АР Крим, м. 
Алушта, вул. 

Красноармійська, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 255 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4921 3007307887 АВ № 466337 04.08.2009 03.08.2014 телемереж не діюча

4922 05506460 АВ № 466338 04.08.2009 03.08.2014 Львівська область не діюча

4923 21653930 АВ № 466339 04.08.2009 03.08.2014 не діюча

4924 21653930 АВ № 466340 04.08.2009 03.08.2014 Донецька, Харківська, Львівська області не діюча

4925 36410686 АВ № 466345 05.08.2009 04.08.2014 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4926 32471148 АВ № 466346 05.08.2009 04.08.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

4927 34056171 АВ № 466347 05.08.2009 04.08.2014 м. Світловодськ Кіровоградської області телемереж не діюча

4928 3261711816 АВ № 466348 05.08.2009 04.08.2014 м. Фастів Киїіської області телемереж не діюча

4929 36470860 АВ № 466349 05.08.2009 04.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4930 35219527 АВ № 466350 30.07.2009 29.07.2014 м. Херсон телемереж не діюча

4931 31720260 АВ № 466351 10.08.2009 09.08.2014 не діюча

4932 2324403858 АВ № 466352 10.08.2009 09.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4933 2910808435 АВ № 466353 10.08.2009 09.08.2014 м. Шахтарськ Донецької області телемереж не діюча

4934 34960158 АВ № 466356 10.08.2009 09.08.2014 м. Чугуїв Харківської області телемереж не діюча

4935 34512788 АВ № 466357 10.08.2009 25.04.2012 не діюча

4936 34512788 АВ № 466358 10.08.2009 01.02.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Кучер 

Світлана Вікторівна, с. 
Огульці, Валківський р-н, 

Харківська обл., 
3007307887

63032, Харківська обл., 
Валківський р-н, с. 

Огульці, вул. Берегова, 
4

смт Степногірськ Василівського району 
Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Львівське міське 
комунальне підприємство 
"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО", 

05506460, м. Львів

79040, м. Львів, вул. 
Данила Апостола, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Кошута, 8, кв. 5

Дніпропетровська, Запорізька, Київська, 
Івано-Франківська, Одеська області, АР 

Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Кошута, 8, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАУКОВО-
ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ "ХОУМ-НЕТ", 
м. Кременчук, Полтавська 

обл., 36410686

39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 
Тельмана, 4, кв. 68

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"МЕТРО", м. Донецьк, 

32471148

83060, м. Донецьк, вул. 
Церетелі, 12, кв. 70

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"ФОБОС", м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 34056171

39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. 

Леніна, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ходаківський 
Владислав Сергійович, м. 

Фастів, 3261711816

08500, Київська обл., м. 
Фастів, вул. Чапаєва, 

буд.100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ", м. Київ, 
36470860

03055, м. Київ, просп. 
Перемоги, 30, кв. 72

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ХЕРСОН ТЕЛЕКОМ", м. 

Херсон, 35219527

73000, м. Херсон, вул. 
Дорофеєва, 24, кв. 87

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м.Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Одеська, Львівська, Донецька, 
Полтавська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Падієнко 

Андрій Миколайович, м. 
Київ, 2324403858

м. Київ, вул. Вереснева, 
24-А, кв. 50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Зацаренко 

Дмитро Петрович, м. 
Шахтарськ, Донецька обл., 

2910808435

86200, Донецька обл., 
м. Шахтарськ, смт 
стіжківське, вул. 

Октябрьська, 58, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. 
Донецьк, 34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Глобальні 
телекомунікаційні 

системи", м. 
Дніпропетровськ, 34512788

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Шевченка, 37

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Глобальні 
телекомунікаційні 

системи", м. 
Дніпропетровськ, 34512788

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Шевченка, 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 256 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4937 35745619 АВ № 466359 11.08.2009 10.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4938 35745619 АВ № 466360 11.08.2009 10.08.2014 м. Київ не діюча

4939 33438426 АВ № 466370 10.08.2009 09.08.2014 м. Фастів Киїіської області телемереж не діюча

4940 32833602 АВ № 466371 10.08.2009 09.08.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

4941 35869296 АВ № 466373 12.08.2009 02.10.2013 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4942 31951450 АВ № 466377 17.08.2009 16.08.2014 м. Харцизьк Донецької області телемереж не діюча

4943 24631372 АВ № 466378 17.08.2009 14.01.2014 Тернопільська область ефірне радіомовлення не діюча

4944 21850300 АВ № 466382 19.08.2009 14.09.2011 м. Алчевськ Луганської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4945 14198951 АВ № 466383 19.08.2009 10.12.2011 м. Черкаси телемереж не діюча

4946 33056474 АВ № 466384 19.08.2009 18.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4947 3057917870 АВ № 466385 19.08.2009 18.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4948 23202019 АВ № 466386 19.08.2009 18.08.2014 телемереж не діюча

4949 36431800 АВ № 466387 19.08.2009 18.08.2014 Донецька область не діюча

4950 35244333 АВ № 466388 19.08.2009 18.08.2014 Харківська область не діюча

4951 22449427 АВ № 466389 19.08.2009 15.03.2010 не діюча

4952 22449427 АВ № 466390 19.08.2009 15.03.2010 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАНД 

ТЕЛЕКОМ", м. Київ, 
35745619

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАНД 

ТЕЛЕКОМ", м. Київ, 
35745619

01030, м. Київ, вул. 
Чапаєва, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКР 
НЕТ ФАСТІВСЬКИЙ 
РЕГІОН", м. Фастів, 

33438426

08500, Київська обл., м. 
Фастів, вул. Шевченка, 

буд. 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НетПоінт", м. Запоріжжя, 
32833602

69104, м. Запоріжжя, 
вул. Чумаченка, 34-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА-

ІНЕТ", м. Кременчук, 
Полтавська обл., 35869296

39622, Полтавська обл., 
м. Кременчук, проспект 
50 років Жовтня, буд. 

71

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з огбмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Ліга", 
м. Харцизьк, 31951450

86700, Донецька обл., 
м. Харцизьк, пров. 

Максименка, 2, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіоорганізація 

"Українська хвиля", м. 
Тернополь, 24631372

46025, м. Тернопіль, 
вул. Руська, буд. 52

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Алчевські 
телекомунікаційні 

системи", Луганська обл., 
21850300

94207, Луганська обл., 
м. Альчевськ, вул. 

Леніна, буд. 42

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Черкаські 
телекомунікаційні 

сиситеми"м. Черкаси, 
14198951

18005, м. Черкаси, 
провулок Сєдова, буд. 

22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Індастріал 

Медіа Нетворк", м. Київ, 
33056474

04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Родов 

Олександр Олександрович, 
м. Київ, 3057917870

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

126

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Візит", 
м. Феодосія, АР Крим, 

23202019

98112, АР Крим, м. 
Феодосія, бульв. 
Старшинова, 12

смт Гвардійське Сімферопольського 
району, смт Новофедорівка Сакського 

району, м. Старий Крим АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Силур", 
Донецька обл., 36431800

86700, Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. 

Філатова, 9

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛІНТЕК-ТЕЛЕКОМ", м. 

Харків, 35244333

61003, м. Харків, пров. 
Дубового, 1, оф. 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

м. Київ, Київської, Львівської, 
Донецької, Харківської, Одеської 

областей

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): надання послуг місцевого телефонного 

зв'язку в мережах зв'язку загального користування

надання послуг 
місцевого телефонного 

зв'язку в мережах 
зв'язку загального 

користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

надання послуг 
місцевого телефонного 

зв'язку в мережах 
зв'язку загального 

користування з правом 
побудови власної 

мережі ємністю до 
1000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 257 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4953 36546761 АВ № 466391 20.08.2009 19.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4954 20813656 АВ № 466392 21.08.2009 22.09.2010 м. Львів Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

4955 30889695 АВ № 466393 25.08.2009 24.08.2014 м. Севастополь телемереж не діюча

4956 36225662 АВ № 466394 25.08.2009 24.08.2014 м. Харків телемереж не діюча

4957 01130549 АВ № 466395 25.08.2009 24.08.2014 Дніпропетровська область не діюча

4958 23703980 АВ № 466396 25.08.2009 02.04.2011 Україна не діюча

4959 23703980 АВ № 466397 25.08.2009 07.09.2011 не діюча

4960 23703980 АВ № 466398 25.08.2009 27.09.2011 не діюча

4961 14307794 АВ № 466399 27.08.2009 26.08.2014 Запорізька область не діюча

4962 35573239 АВ № 466400 27.08.2009 26.08.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4963 04688648 АВ № 466401 27.08.2009 26.08.2014 Київська область не діюча

4964 31626810 АВ № 466402 28.08.2009 27.08.2014 м. Київ телемереж не діюча

4965 36519220 АВ № 466403 28.08.2009 27.08.2014 м. Київ не діюча

4966 2938220639 АВ № 466404 01.09.2009 31.08.2014 м. Кіровоград не діюча

4967 24255779 АВ № 466409 09.09.2009 08.09.2014 м. Київ, Київська область не діюча

4968 35420845 АВ № 466410 09.09.2009 08.09.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕКОМ-С", м. Київ, 
36546761

03170, м. Київ, вул. 
Перемоги, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Львівські 
телекомунікаційні 
системи", м. Львів, 

20813656

79022, м. Львів, вул. 
Виговського, 29 А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Південь-С", м. 
Севастополь, 30889695

м. Севастополь, вул. 
Погорелова, 29, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

Консалтинг Груп"м. Харків, 
36225662

61170, м. Харків, вул. 
Блюхера, буд. 24, кв. 

201

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Авіаційна 
компанія "Дніпроавіа", 

01130549, м. 
Дніпропетровськ

49042, м. 
Дніпропетровськ, тер-я 

Аеропорт цивільної 
авіації

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укомлайн", м. 

Київ, 23703980

01054, м. Київ, вул. 
Гончара Олеся, (літери 

А-Б), 88

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

Дозволяється на дання 
послуг міжнародного 

та міжміського 
комутованого 

телефонного зв'язку 
загального 

користування, з правом 
надання послуг 

абонентам місцевих 
телефонних мереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укомлайн", м. 

Київ, 23703980

01054, м. Київ, вул. 
Гончара Олеся, (літери 

А-Б), 88

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька, Чернігівська, 
Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Укомлайн", м. 

Київ, 23703980

01054, м. Київ, вул. 
Гончара Олеся, (літери 

А-Б), 88

м. Київ, Київська, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Миколаївська, 

Одеська, Херсонська області, м. 
Севастополь, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "МОТОР СІЧ", 

14307794, м. Запоріжжя

69068, м. Запоріжжя, 
просп. 

Моторобудівників, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕТН", 

м. Київ, 35573239

01021, м. Київ, вул. 
Московська, 24, кв. 21

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Стиролбіотех", 

04688648, м. Обухів 
Київської області

08700, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Київська, 

буд. 127

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ен-

Лайн", м. Київ, 31626810

01021, м. Київ, вул. 
Грушевського, 28/2, н/п 

43

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕКОНОТЕЛ", м. Київ, 
36519220

01130, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бур'янов 

Костянтин Володимирович, 
м. Кіровоград, 2938220639

25011, м. Кіровоград, 
провулок Степовий, 

буд. 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікроком", м. Київ, 
24255779

02121, м. Київ, вул. 
Вербицького, 19, кв. 

269

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТЕЛС ІСП", м. Донецьк, 

35420845

83048, м. Донецьк, 
просп. Панфілова, 1

м. Донецьк, м. Макіївка Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 258 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4969 30753866 АВ № 466411 10.09.2009 09.09.2014 м. Київ, Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4970 30753866 АВ № 466412 10.09.2009 09.09.2014 м. Київ, Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4971 36547435 АВ № 466415 11.09.2009 10.09.2014 Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

4972 36547435 АВ № 466416 11.09.2009 10.09.2014 телемереж не діюча

4973 13498154 АВ № 466417 11.09.2009 10.09.2014 Донецька область не діюча

4974 32975010 АВ № 466418 11.09.2009 10.09.2014 Дніпропетровська область не діюча

4975 00383372 АВ № 466423 15.09.2009 14.09.2014 Дніпропетровська область не діюча

4976 01071315 АВ № 466424 16.09.2009 15.09.2014 Вінницька область не діюча

4977 01071315 АВ № 466425 16.09.2009 15.09.2014 не діюча

4978 01071315 АВ № 466426 16.09.2009 15.09.2014 Одеська область не діюча

4979 30762399 АВ № 466427 16.09.2009 15.09.2014 телемереж не діюча

4980 25005406 АВ № 466428 17.09.2009 16.09.2014 Дніпропетровська область ефірне радіомовлення не діюча

4981 31624064 АВ № 466429 17.09.2009 16.09.2014 Запорізька область не діюча

4982 32633944 АВ № 466432 18.09.2009 17.09.2014 м. Кривий Ріг Дніпропетовської області телемереж не діюча

4983 32079218 АВ № 466433 21.09.2009 20.09.2014 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

4984 32448936 АВ № 466434 21.09.2009 20.09.2014 м. Червоноград Львівської області телемереж не діюча

4985 36344137 АВ № 466435 22.09.2009 21.09.2014 Україна пошта не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ", м. Київ, 

30753866

01001, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 

5/1, літера А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ", м. Київ, 

30753866

01001, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 

5/1, літера А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАНЕТ 

УКРАЇНА", м. Київ, 
36547435

03142, м. Київ, вул. 
Василя Стуса, 35-37

м. Київ, Донецька, Івано-Франківська, 
Львівська, Тернопільська, Харківська, 

Хмельницька області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАНЕТ 

УКРАЇНА", м. Київ, 
36547435

03142, м. Київ, вул. 
Василя Стуса, 35-37

мм. Київ, Володимир-Волинський, 
Дрогобич, Івано-Франківськ, Калуш, 
Кам'янець-Подільський, Маріуполь, 
Самбір, Сєверодонецьк, Тернопіль, 

Харків, Херсон, Червоноград

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СПЕКТР", 13498154, м. 
Макіївка, Донецька обл.

86101, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Димитрова, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАРЛІКС", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

32975010

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Космонавтів, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Дніпровський 

крохмалепатоковий 
комбінат", 00383372, смт 

Дніпровське, 
Верхньодніпровський р-н, 

Дніпропетровська обл.

51650, 
Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
р-н, смт Дніпровське, 
вул. Островського, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Одеська залізниця, 
01071315, м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Одеська залізниця, 
01071315, м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 19

Миколаївська, Херсонська, 
Кіровоградська, Черкаська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Одеська залізниця, 
01071315, м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Пантелеймонівська, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "ЛіС", м. 
Білгород-Дністровський, 
Одеська обл., 30762399

67700, Одеська обл., м. 
Білгород-

Дністровський, вул. 
Ломоносова, 2

м. Білгород-Дністровський Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
МіКомп", м. 

Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська 

обл.,25005406

51900, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, 
пр. Комсомольський, 

15А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДІСІТЕЛ", м. Запоріжжя, 
31624064

69006, м. Запоріжжя, 
вул. Сорок років Рад. 
України, буд.3, кв. 18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДКМ", 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

32633944

50036, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, буд. 14 А.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Науково-виробнича фірма 

"ЛІНК", м. Кременчук, 
Полтавська обл., 32079218

39601, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 
Щорса, 74, кв. 83

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ММДС 

ТВ", м. Червоноград, 
Львівська обл., 32448936

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Гоголя, 6А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРКУР'ЄР", м. Одеса, 

36344137

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 95

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 259 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

4986 25074146 АВ № 466436 22.09.2009 10.07.2012 м. Чернівці не діюча

4987 32147958 АВ № 466437 22.09.2009 21.09.2014 м. Красилів Хмельницької області телемереж не діюча

4988 2621606026 АВ № 466440 24.09.2009 23.09.2014 м. Вугледар Донецької області телемереж не діюча

4989 3164413391 АВ № 466441 24.09.2009 23.09.2014 м. Оріхів Запорізької області не діюча

4990 2572811316 АВ № 466442 24.09.2009 23.09.2014 Чернівецька область не діюча

4991 35311378 АВ № 466443 28.09.2009 27.09.2014 м. Київ телемереж не діюча

4992 33695320 АВ № 466444 28.09.2009 27.09.2014 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

4993 30916241 АВ № 466447 29.09.2009 28.09.2014 м. Бережани Тернопільської області не діюча

4994 31763739 АВ № 466448 29.09.2009 28.09.2014 смт Гурзуф АР Крим телемереж не діюча

4995 30214498 АВ № 466449 29.09.2009 28.09.2014 м. Київ не діюча

4996 2278424074 АВ № 466454 30.09.2009 29.09.2014 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

4997 30613748 АВ № 466456 02.10.2009 01.10.2014 Полтавська, Кіровоградська області не діюча

4998 34965219 АВ № 466458 07.10.2009 06.10.2014 м. Київ телемереж не діюча

4999 01352342 АВ № 466459 07.10.2009 06.10.2014 м. Запоріжжя не діюча

5000 34172855 АВ № 466460 08.10.2009 07.10.2014 телемереж не діюча

5001 36316466 АВ № 466461 08.10.2009 07.10.2014 м. Стаханов Луганської області телемереж не діюча

5002 33979194 АВ № 466462 08.10.2009 07.10.2014 м. Чернівці телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЧЕРНІВЕЦЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", м. Чернівці, 

25074146

58000, м. Чернівці, вул. 
Ентуазіастів, 9А, кв. 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Вікторія", м. Красилів, 

Хмельницька обл., 
32147958

31000, Хмельницька 
обл., м. Красилів, вул. 
М. Грушевського, 112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Шадрунова 

Ірина Василівна, м. 
Вугледар, Донецька обл., 

2621606026

85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. 

Молодіжна, 14, кв. 105

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Омельчак 

Сегій Володимирович, м. 
Оріхів, Запорізька обл., 

3164413391

70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів, пров. 

Чайковського, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Карпюк 

Василь Васильович, м. 
Чернівці, 2572811316

58000, м. Чернівці, вул. 
28 Червня, 49, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженлю 
відповідальністю 

"ЖИТЛОТЕЛЕСЕРВІС", м. 
Київ, 35311378

01103, м. Київ, 
Залізничне шосе, 47

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Новател 
Україна", м. Київ, 33695320

04050, м. Київ, вул. М. 
Пимоненка, 13, корп. 7, 

оф. 7В/36

Закарпатська, Дніпропетровська, 
Одеська, Полтавська області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МегаКом", м. Бережани, 
Бережанський р-н, 
Тернопільська обл., 

30916241

47501, Тернопільська 
обл., Бережанський р-н, 

м. Бережани, вул. 
Академічна, 1, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Гурзуф-ХХІ вік", смт 

Гурзуф, м. Ялта, АР Крим, 
31763739

98640, АРК, м. Ялта, 
смт Гурзуф, вул. 

Санаторна, 13, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рент 

Хаус", 30214498, м. Київ

03039, м. Київ, вул. 
Голосіївська, 7, корп. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Тудачков 

Олександр Юрійович, м. 
Житомир, 2278424074

10004, м. Житомир, 
просп. Миру, 65, кв. 75

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"СЕТІЛАЙТ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 30613748

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтрафік", м. Київ, 
34965219

01054, м. Київ, вул. 
Дмитрівська, 46, кв. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ТЕХНІКА", м. Запоріжжя, 
01352342

69084, м. Запоріжжя, 
вул. Виробнича, 11-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"МЕДІА-ЗМІЇВ", м. Зміїв, 
Харківська обл., 34172855

63404, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Гагаріна, 

15

смт Комсомольське Зміївського району 
Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СКТ-КАБЕЛЬ", м. 

Стаханов, Луганська обл., 
36316466

94016, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. Н. 

Курченко, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ФЕНІКС ВТ", м. Чернівці, 

33979194

58029, м. Чернівці, 
просп. Незалежності, 
114А, оф. 218-1-218-6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 260 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5003 32556760 АВ № 466463 09.10.2009 08.10.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5004 35838294 АВ № 466464 12.10.2009 11.10.2014 м. Київ телемереж не діюча

5005 2038913080 АВ № 466468 14.10.2009 13.10.2014 м. Єнакієве Донецької області телемереж не діюча

5006 24592293 АВ № 466469 14.10.2009 13.10.2014 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

5007 36014168 АВ № 466470 15.10.2009 14.10.2014 м. Феодосія АР Крим телемереж не діюча

5008 2725620715 АВ № 466477 16.10.2009 15.10.2014 м. Київ, Київська область пошта не діюча

5009 30471869 АВ № 466478 16.10.2009 15.10.2014 м. Київ, Київська область пошта не діюча

5010 2653519804 АВ № 466480 16.10.2009 15.10.2014 Дніпропетровська область не діюча

5011 2970305510 АВ № 466481 16.10.2009 15.10.2014 телемереж не діюча

5012 33695687 АВ № 466482 16.10.2009 15.10.2014 м. Київ телемереж не діюча

5013 22104527 АВ № 466483 16.10.2009 15.10.2014 Закарпатська область не діюча

5014 20603918 АВ № 466484 16.10.2009 15.10.2014 м. Київ, Київська область пошта не діюча

5015 2474615516 АВ № 466485 21.10.2009 21.10.2014 м. Мукачеве Закарпатської області телемереж не діюча

5016 22476921 АВ № 466486 21.10.2009 20.10.2014 м. Одеса телемереж не діюча

5017 1644805829 АВ № 466487 21.10.2009 20.10.2014 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

5018 20341814 АВ № 466489 22.10.2009 21.10.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

5019 34783627 АВ № 466490 23.10.2009 22.10.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 
Консалтинг", м. Київ, 

32556760

04070, м. Київ, вул. 
Ігорівська, 1/8, літера 

"Г"

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ ТА 

СИСТЕМИ", м. Київ, 
35838294

02095, м. Київ, вул. 
Княжий Затон, 3, кв. 26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Якова Надія 

Іванівна, м. Єнакієве, 
Донецька обл., 2038913080

86427, Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. 

Вільямса, 42, кв. 54

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРІНЕТ", м. Київ, 
24592293

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 17, кв. 

268

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомунікаційна 
компанія "ВІТ", м. 

Феодосія, АР Крим, 
36014168

98112, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 

Кримська, 21-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Жилун Віталій 

Петрович, м. Ірпінь, 
Київська обл., 2725620715

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. 11-та Лінія, 

1, кв. 44

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ОМІКРОН", м. Біла 

Церква, Київська обл., 
30471869

09117, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Ярослава Мудрого, 10

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Бабенко 

Наталя Олександрівна, м. 
Київ, 2653519804

02095, м. Київ, вул. 
Срібнокільська, 3-А, кв. 

7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Король Руслан 
Васильович, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
2970305510

50072, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Алімова, 31

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНС 

ТРАФІК", м. Київ, 
33695687

04107, м. Київ, вул. 
Багговутівська, 8/10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОРСІ", 

22104527, м. Ужгород

88000, м. Ужгород, вул. 
Другетів, 60, оф. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ГРИФ", м. Біла Церква, 
Київська обл., 20603918

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Ярослава Мудрого, 10

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Шутко 

Вячеслав Ласлович, м. 
Мукачеве, Закарпатська 

обл., 2474615516

89600, Закарпатська 
обл., м. Мукачеве, вул. 

Ілони Зріні, 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТЕЛЕРАДІОКОМАПНІЯ 
"РЕНОМЕ" У ВИДІ 

ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, м. 
Одеса, 22476921               

65091, м. Одеса, вул. 
Скісна, 78

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Вороніна 

Надія Федорівна, м. 
Горлівка, Донецька обл., 

1644805829

84637, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Остапенка, 70, кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ 
"ИНТЕРМЕТ", м. Донецьк, 

20341814

83045, м. Донецьк, вул. 
Луговцова, 4, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"КТБ "ДІАНА", м. Помічна, 

Добровеличківський р-н, 
Кіровоградська обл., 

34783627

27030, Кіровоградська 
обл., 

Добровеличківський р-
н, м. Помічна, вул. 

Декабристів, 30

м. Помічна Добровеличківський район 
Кіровоградської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 261 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5020 30931228 АВ № 466491 27.10.2009 16.08.2010 м. Київ Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

5021 25480722 АВ № 466493 28.10.2009 27.10.2014 Запорізька область не діюча

5022 30931228 АВ № 466494 27.10.2009 18.02.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5023 2082924920 АВ № 466496 28.10.2009 27.10.2014 м. Київ телемереж не діюча

5024 2523107316 АВ № 466498 29.10.2009 28.10.2014 м. Красний Луч Луганської області телемереж не діюча

5025 36560875 АВ № 500777 03.11.2009 02.11.2014 м. Донецьк телемереж не діюча

5026 32073504 АВ № 500778 03.11.2009 30.12.2010 29.12.2015 Україна не діюча

5027 3092917800 АВ № 500780 06.11.2009 05.11.2014 м. Житомир телемереж не діюча

5028 33641151 АВ № 500781 09.11.2009 08.11.2014 м. Одеса телемереж не діюча

5029 33641151 АВ № 500782 09.11.2009 08.11.2014 м. Чернівці телемереж не діюча

5030 33641151 АВ № 500784 09.11.2009 08.11.2014 Харківська область не діюча

5031 33641151 АВ № 500785 09.11.2009 08.11.2014 Одеська область не діюча

5032 33641151 АВ № 500786 09.11.2009 08.11.2014 Чернівецька область не діюча

5033 33641151 АВ № 500788 09.11.2009 08.11.2014 м. Харків телемереж не діюча

5034 31570412 АВ № 500795 11.11.2009 15.05.2011 Надання в користування каналів електрозв'язку канали електрозв'язку не діюча

5035 31570412 АВ № 500796 11.11.2009 07.12.2014 не діюча

5036 31570412 АВ № 500797 11.11.2009 07.12.2014 Львівська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ", м. Київ, 
30931228

03126, м. Київ, вул. 
Михайла Донця, 12-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"БЕРДЯНСЬКІ 

КОВБАСИ", м. Бердянськ, 
Запорізька обл., 25480722

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, 

Мелітопольське шосе, 
82/2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ", м. Київ, 
30931228

03126, м. Київ, вул. 
Михайла Донця, 12-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Васильєва 
Світлана Григорівна, м. 

Київ, 2082924920

02166, м. Київ, вул. 
Маршала Жукова, 20, 

кв. 187

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Копилов 

Сергій Володимирович, м. 
Красний Луч, Луганська 

обл., 2523107316

94500, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 
Павловська, 39, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІСТ.НЕТ", м. Донецьк, 

36560875

83119, м. Донецьк, вул. 
Щетиніна, 7, кв. 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ", м. Київ, 
32073504

03107, м. Київ, пров. 
Делегатський, 4

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Сєрих Олена 

Петрівна, м. Житомир, 
3092917800

10020, м. Житомир, 
просп. Миру, 1, кв. 221

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські 

новітні телекомунікації", 
33641151, м. Київ

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські 

новітні телекомунікації", 
33641151, м. Київ

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські 

новітні телекомунікації", 
33641151, м. Київ

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", м. Київ, 

33641151

01133, м. Київ, бульв. 
Лесі Українки, 10А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА", м. 
Київ, 31570412

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Закарпатська, Львівська, Рівненська, 
Житомирська, Тернопільська, 

Вінницька, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Дніпропетровська, 
Луганська, Миколаївська,  Херсонська 

області, м. Київ 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА", м. 
Київ, 31570412

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Житомирська, Закарпатська, Одеська, 
Рівненська області, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА", м. 
Київ, 31570412

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 262 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5037 2479600088 АВ № 500798 12.11.2009 11.11.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5038 20758288 АВ № 500799 18.11.2009 17.11.2014 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

5039 31786300 АВ № 500800 19.11.2009 18.11.2014 телемереж не діюча

5040 31276995 АВ № 500801 18.11.2009 17.11.2014 Тернопільська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5041 01190043 АВ № 500807 20.11.2009 21.11.2010 Тернопільська область ефірного телемовлення не діюча

5042 01190043 АВ № 500808 20.11.2009 21.11.2010 Тернопільська область ефірне радіомовлення не діюча

5043 01190043 АВ № 500809 20.11.2009 21.11.2010 Тернопільська область Надання в користування каналів електрозв'язку не діюча

5044 36074281 АВ № 500810 25.11.2009 24.11.2014 м. Котовськ Одеської області телемереж не діюча

5045 24885173 АВ № 500811 26.11.2009 01.02.2014 м. Славутич Київської області телемереж не діюча

5046 2888316903 АВ № 500816 01.12.2009 30.11.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5047 34377045 АВ № 500817 30.11.2009 29.11.2014 м. Ялта АР Крим телемереж не діюча

5048 1804202823 АВ № 500818 30.11.2009 29.11.2014 смт Нижньогірський АР Крим телемереж не діюча

5049 24122771 АВ № 500819 30.11.2009 29.11.2014 Херсонська область не діюча

5050 35882301 АВ № 500825 04.12.2009 03.12.2014 м. Одеса телемереж не діюча

5051 32289020 АВ № 500826 04.12.2009 03.12.2014 м. Южне Одеської області телемереж не діюча

5052 33836269 АВ № 500828 04.12.2009 03.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5053 2625304832 АВ № 500830 07.12.2009 06.12.2014 м. Сєверодонецьк Луганської області телемереж не діюча

5054 33753225 АВ № 500831 07.12.2009 06.12.2014 м. Львів телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Омельченко 

Євгеній Володимирович, м. 
Запоріжжя, 2479600088

69114, м. Запоріжжя, 
вул. Задніпровська, 

68/32, кв. 192

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВИД", 

м. Керч, АР Крим, 
20758288

98300, АР Крим , м. 
Керч, вул. Козлова, 23, 

кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", м. 
Іллічівськ, Одеська обл., 

31786300

68000, Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. 

Середня, 49

м. Іллічівськ, смт Олександрівка, с. 
Молодіжне, с. Малодолинське Одеської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БіттерНет", м. Тернопіль, 

31276995

46008, м. Тернопіль, 
вул. Медова, 2

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САНТОША", м. Котовськ, 
Одеська обл., 36074281

66300, Одеська обл., м. 
Котовськ, вул. 

Чайковського, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Макет", м. 

Славутич, Київська обл., 
24885173

07100, Київська обл., м. 
Славутич, Московський 

квартал, буд. 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ахтаніна 
Наталія Сергіївна, м. 

Запоріжжя, 2888316903

69009, м. Запоріжжя, 
вул. Історична, 45, кв. 

63

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Цитадель-Крим", м. Ялта, 
АР Крим, 34377045

98609, АР Крим, м. 
Ялта, вул. Тімірязєва, 

35, блок № 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Іванець 

Галина Федорівна, АР 
Крим, 1804202823

97100, АР Крим,  смт 
Нижньогірський, вул. 

Папаніна, 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 24122771, м. 
Херсон

73000, м. Херсон, 
проїзд Військовий, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМФО", м. Одеса, 

35882301

65023, м. Одеса, вул. 
Коблевська, 43, кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЛАН-ТЕЛЕКОМ", м. 
Южне, Одеська обл., 

32289020

65481, Одеська обл., м. 
Южне, вул. Хіміків, 14, 

кв. 364

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"БЕРИЛА", м. Запоріжжя, 
33836269

69002, м. Запоріжжя, 
вул. Героїв 

Сталінграду, 25, кв. 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Огієнко Роман 

Володимирович, м. 
Сєверодонецьк, Луганська 

обл., 2625304832

93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, 

просп. Космонавтів, 29, 
кв. 244

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "КОМ І 
ТЕХ", м. Львів, 33753225

79049, м. Львів, вул. 
Трильовського, 28, кв. 

88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 263 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5055 24227659 АВ № 500832 08.12.2009 07.12.2014 телемереж не діюча

5056 23274778 АВ № 500833 08.12.2009 07.12.2014 Україна пошта не діюча

5057 33482632 АВ № 500839 04.12.2009 03.12.2014 телемереж не діюча

5058 33482632 АВ № 500840 04.12.2009 03.12.2014 Київська область не діюча

5059 22116499 АВ № 500843 11.12.2009 10.12.2014 Запорізька область Пересилання поштових переказів пошта не діюча

5060 30606160 АВ № 500845 11.12.2009 10.12.2014 м. Лозова Харківської області телемереж не діюча

5061 21179960 АВ № 500846 11.12.2009 01.09.2010 м. Харків Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

5062 36473018 АВ № 500847 15.12.2009 14.12.2014 Україна пошта не діюча

5063 25337717 АВ № 500848 16.12.2009 15.12.2014 Донецька область не діюча

5064 22449427 АВ № 500851 16.12.2009 06.06.2011 Київська область не діюча

5065 22449427 АВ № 500852 16.12.2009 06.06.2011 м. Київ не діюча

5066 22449427 АВ № 500853 16.12.2009 26.01.2011 м. Київ, Київська, Одеська області не діюча

5067 22449427 АВ № 500854 16.12.2009 26.01.2011 Україна не діюча

5068 31332017 АВ № 500855 16.12.2009 15.12.2014 смт Кореїз АР Крим телемереж не діюча

5069 23649654 АВ № 500856 18.12.2009 17.12.2014 Дніпропетровська область не діюча

5070 30506091 АВ № 500857 21.12.2009 20.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5071 3000914528 АВ № 500858 22.12.2009 21.12.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Претчер", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

24227659

50015, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Ватутіна, 35А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Адам", 

м. Львів, 23274778

79008, м. Львів, площа 
Ринок, буд. 28, кв. 9

пересилання бандеролей та посилок масою до 30 
кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, Привокзальна 

площа, 3

м. Ірпінь Києво-Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, Привокзальна 

площа, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжзв'язоксервіс", м. 
Запоріжжя, 22116499

69063, м. Запоріжжя, 
вул. Свердлова, 21

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Технічна компанія "Мега", 
м. Лозова, Харківська обл., 

30606160

64604, Харківська обл., 
м. Лозова, мікрорайон 

1, 28, кв. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХАРКІВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", м. Харків, 

21179960

61022, м. Харків, вул. 
Сумська, 49, кв. 4

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"УКРАЇНСЬКИЙ 

МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР", 
м. Київ, 36473018

04080, м. Київ, вул. 
Фрунзе, 82

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЗВ'ЯЗОКБУДСЕРВІС", 
25337717, м. Донецьк

83101, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 31

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Компас-плюс", м. Ялта, АР 
Крим, 31332017

98600, АР Крим, м. 
Ялта, вул. Московська, 

65

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Весна 

АТС-1", 23649654, м. 
Дніпропетровськ

49038, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Ленінградська, 68

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РадіоКом", м. Запоріжжя, 
30506091

69068, м. Запоріжжя, 
вул. Червона, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мешталь 

Антоніна Миколаївна, с. 
Максимівка, Карлівський р-

н, Полтавська обл., 
3000914528

39510, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с. 
Максимівка, вул. 
Комінтерна, 82

м. Карлівка Карлівського району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 264 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5072 01131514 АВ № 500859 22.12.2009 21.12.2014 м. Київ не діюча

5073 34857447 АВ № 500860 22.12.2009 21.12.2014 Україна пошта не діюча

5074 13447949 АВ № 500861 23.12.2009 22.12.2014 Дніпропетровська область не діюча

5075 36639688 АВ № 500862 23.12.2009 22.12.2014 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5076 2239018641 АВ № 500863 23.12.2009 22.12.2014 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5077 22822872 АВ № 500864 23.12.2009 22.12.2014 м. Чернігів телемереж не діюча

5078 32080286 АВ № 500865 11.12.2009 10.12.2014 телемереж не діюча

5079 2767815292 АВ № 500866 24.12.2009 23.12.2014 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

5080 33537859 АВ № 500867 24.12.2009 23.12.2014 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

5081 32360925 АВ № 500868 24.12.2009 23.12.2014 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

5082 36682204 АВ № 500869 24.12.2009 23.12.2014 м. Житомир телемереж не діюча

5083 2038913080 АВ № 500871 25.12.2009 24.12.2014 м. Єнакієве Донецької області телемереж не діюча

5084 36607510 АВ № 500872 28.12.2009 27.12.2014 м. Долинська Кіровоградська область телемереж не діюча

5085 2992807456 АВ № 500873 28.12.2009 27.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5086 36711821 АВ № 500874 28.12.2009 27.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5087 34994559 АВ № 500875 28.12.2009 27.12.2014 м. Одеса телемереж не діюча

5088 36523021 АВ № 500876 28.12.2009 27.12.2014 м. Ковель Волинської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
Міжнародний аеропорт 

"КИЇВ" (ЖУЛЯНИ), 
01131514, м. Київ

03036, м. Київ, 
аеропорт "Київ" 

(Жуляни)

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міст 

Експрес", м. Львів, 
34857447

79035, м. Львів, вул. 
Зелена, 147

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Телеком-
Сервіс", м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл, 
13447949

53221, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Жуковського, 85/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"РАЛЕДА", м. 

Дніпропетровськ, 36639688

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Соколина, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Скачек Віктор 

Степанович, м. 
Дніпропетровськ, 

2239018641

49058, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Тунельна, 45-У

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА 

"ІНТЕК", м. Чернігів, 
22822872

14032, м. Чернігів, вул. 
Пухова, 138, кв. 44

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЖАЛУБАК", м. 

Переяслав-Хмельницький, 
Київська обл., 32080286

08400, Київська обл., м. 
Переяслав-

Хмельницький, вул. Б. 
Хмельницького, 240

м. Переяслав-Хмельницький Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Фуголь Сергій 

Григорович, м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 2767815292

39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. 
Добровольського, 67, 

кв. 48

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІСП АКСОН", м. 

Лисичанськ, Луганська 
обл., 33537859

93100, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, 356, кв. 111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ІНТЕРМЕДІА", м. Івано-

Франківськ, 32360925

76005, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Чорновола, 128

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТКС 
Полісся", м. Житомир, 

36682204

10002, м. Житомир, вул. 
Південна, 16

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Якова Надія 

Іванівна, м. Єнакієве, 
Донецька обл., 2038913080

86405, Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. 

Орджонікідзе, 7, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"МЕРЕЖА ПЛЮС", м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

36607510

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Кобилянського, 219, 

кімн. 305

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Голда Антон 
Сергійович, м. Запоріжжя, 

2992807456

69013, м. Запоріжжя, 
вул. Нестерова, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Південно-східний 
медіахолдінг", м. 

Запоріжжя, 36711821

69059, м. Запоріжжя, 
вул. Парамонова, буд. 

11, кв. 89

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПІВДЕННА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ", м. Одеса, 

34994559

65016, м. Одеса, пров. 
Ванний, 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЮАІНЕТ", м. Ковель, 

Волинська обл., 36523021

45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 

Володимирська, буд. 
99, кв. 96

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 265 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5089 34952640 АВ № 500877 28.12.2009 27.12.2014 м. Харків телемереж не діюча

5090 32428108 АВ № 500878 28.12.2009 27.12.2014 м. Севастополь не діюча

5091 20057835 АВ № 500879 30.12.2009 07.12.2011 не діюча

5092 2806914096 АВ № 500880 30.12.2009 29.12.2014 м. Чернівці телемереж не діюча

5093 36535063 АВ № 500881 30.12.2009 29.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5094 36254908 АВ № 500885 30.12.2009 29.12.2014 Закарпатська область не діюча

5095 3120103211 АВ № 500886 30.12.2009 29.12.2014 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

5096 32975639 АВ № 500887 12.01.2010 10.12.2011 м. Миколаївка Донецької області не діюча

5097 35523832 АВ № 500888 12.01.2010 26.06.2013 м. Київ не діюча

5098 35523832 АВ № 500889 12.01.2010 26.06.2013 м. Київ не діюча

5099 35523832 АВ № 500890 12.01.2010 23.10.2013 не діюча

5100 32256723 АВ № 500891 12.01.2010 02.08.2011 Черкаська область у сільській місцевості не діюча

5101 2450008556 АВ № 500892 12.01.2010 11.01.2015 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

5102 33445543 АВ № 500893 12.01.2010 11.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5103 3062417292 АВ № 500894 12.01.2010 11.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5104 30691915 АВ № 500895 13.01.2010 12.01.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК 
АЙ ПІ СІСТЕМС", м. 

Харків, 34952640

61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 79, корп. 1, 

гурт.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ЛАНКОМ", м. 

Севастополь, 32428108

99055, м. Севастополь, 
вул. Хрустальова, 161, 

кв. 58

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, м. Київ, 

20057835

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12 А

Полтавська, Черкаська, Херсонська, 
Миколаївська області, м. Севастополь 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із застосування 
м технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Васильчишин 

Юрій Олександрович, м. 
Чернівці, 2806914096

58000, м. Чернівці, вул. 
Стасюка, 21, кв. 20

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-НЕТ", м. 

Запоріжжя, 36535063

69093, м. Запоріжжя, 
вул. Дегтярьова, 6, кв. 

89

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛ-

КОМ", м. Ужгород, 
36254908

88000, м. Ужгород, вул. 
Говорова, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Антипов Олег 
В'ячеславович, м. Горлівка, 
Донецька обл., 3120103211

84646, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Пушкінська, 55, кв. 65

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Енергетик", м. 

Миколаївка, м. Слов'янськ, 
Донецька обл., 32975639

84180, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, м. 

Миколаївка, пров. 
Шкільний, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04655, м. Київ, вул. 
Богатирська, 3-В

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04655, м. Київ, вул. 
Богатирська, 3-В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
вдповідальністю 

"Українська 
Мультисервісна Мережа", 

м. Київ, 35523832

04655, м. Київ, вул. 
Богатирська, 3-В

м. Київ, Одеська, Львівська, Харківська, 
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Віза 

Телеком", м. Умань, 
Черкаська обл., 32256723

20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. С. 

Перовської, 19, кв. 49

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Рябенко 

Володимир Олександрович, 
м. Горлівка, Донецька обл., 

2450008556

84605, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Матросова, 107, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
оптичні мережі", м. Київ, 

33445543 

03680, м. Київ, вул. 
Академіка Кримського, 

4-А, оф.339

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Панчук Євген 

Вікторович, м. Київ, 
3062417292

02166, м. Київ, вул. 
Жукова, 45, кв. 313

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 
"СІМФЕРОПОЛЬСЬКІ 

КАБЕЛЬНІ МЕРЕЖІ", м. 
Сімферополь, 30691915

95000, АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. 

Дибенко, 22, кв. 131

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 266 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5105 21150086 АВ № 500896 13.01.2010 12.01.2015 м. Тернопіль телемереж не діюча

5106 2680300605 АВ № 500901 14.01.2010 13.01.2015 м. Ровеньки Луганської області телемереж не діюча

5107 25641875 АВ № 500902 14.01.2010 13.01.2015 м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Чернівці телемереж не діюча

5108 35049144  14.01.2010 13.01.2015 м. Одеса, Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

5109 19477064 АВ № 500904 14.01.2010 13.01.2015 м. Київ не діюча

5110 05786134 АВ № 500905 14.01.2010 13.01.2015 Львівська область не діюча

5111 36365068 АВ № 500906 15.01.2010 14.01.2015 м. Вінниця телемереж не діюча

5112 30004486 АВ № 500907 18.01.2010 17.01.2015 Надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

5113 03328913 АВ № 500908 18.01.2010 17.01.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5114 31817265 АВ № 500909 18.01.2010 17.01.2015 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

5115 23151188 АВ № 500910 18.01.2010 25.07.2021 Україна не діюча

5116 22134965 АВ № 500911 19.01.2010 18.01.2015 м. Дніпрорудне Запорізької області телемереж не діюча

5117 36576450 АВ № 500912 19.01.2010 18.01.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5118 22116418 АВ № 500917 20.01.2010 19.01.2015 м. Запоріжжя не діюча

5119 32771630 АВ № 500918 21.01.2010 20.01.2015 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5120 30945361 АВ № 500920 22.01.2010 21.01.2015 м. Білогірськ АР Крим телемереж не діюча

5121 35309243 АВ № 500921 22.01.2010 21.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5122 2679212736 АВ № 500922 22.01.2010 21.01.2015 м. Кіцмань Чернівецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Колумбус", м. Тернопіль, 

21150086

46023, м. Тернопіль, 
вул. Київська, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Когут Ірина 
Леонідівна, м. Ровеньки, 

Луганська обл., 268300605

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, пров. 

Чехова, 9, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ТЕМК", м. 

Київ, 25641875

01033, м. Київ, вул. 
Шота Руставелі, 34, 

прим. 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАН 
ТЕЛЕКОМ" м. Одеса, 

35049144 

65026, м. Одеса, вул. 
Віце Адмірала Жукова, 

буд. 2, кв. 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
обслуговування 

повітряного руху України, 
19477064

08307, Київська обл., м. 
Бориспіль, Аеропорт

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 

"ЛЬВІВСІЛЬМАШ", 
05786134

69035, м. Запоріжжя, 
вул. Суворова, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"РАДА плюс", м. Вінниця, 

36365068

21021, м. Вінниця, вул. 
Порика, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОІНФОРМ", м. 
Дніпропетровськ, 30004486

49098, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Маршала 
Малиновського, 6

Донецька, Запорізька, Луганська, 
Миколаївська, Одеська, Харківська, 
Сумська, Полтавська, Херсонська 

області, АР Крим

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН", м. Київ, 
03328913

03055, м. Київ, просп. 
Перемоги, 35

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 
"Тавріда-ОСТ", с. 

Малоріченське, м. Алушта, 
АР Крим, 31817265

98520, АР Крим, м. 
Алушта, с. 

Малореченське, вул. 
Виноградна, 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
радіосистеми", м. Київ, 

23151188

04080, м. Київ, вул. 
Тульчинська, 6

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Рухомий цифровий 
стільниковий 

радіозв'язок стандарту 
GSM-900

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Інфосервіс", м. 

Дніпрорудне, Запорізька 
обл., 22134965

71630, Запорізька обл., 
м. Дніпрорудне, вул. 

Леніна, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІТЕЛКОМ", м. Запоріжжя, 

36576450

69032, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 177, оф. 

59

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Геркон", 

22116418, м. Запоріжжя

69095, м. Запоріжжя, 
вул. Горького, 159

Надання послуг фіксованого  телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

02152, м. Київ, просп. 
П. Тичини, 5, кв. 175

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "ВТВ-
БЕЛКОМ", м. Білогірськ, 

АР Крим, 30945361 

97600, АР Крим, 
Білогірський р-н, м. 

Білогірськ, вул. 
Нижньогірська, 52, кв. 

12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІДА", 

м. Київ, 35309243

01021, м. Київ, вул. 
Михайла 

Грушевського, 28/2, 
н.п. № 43

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мезенєв 

Ростислав Анатолійович, м. 
Кіцмань, Чернівецька обл., 

2679212736

59300, Чернівецька 
обл., м. Кіцмань, вул. 

Ватутіна, 2, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 267 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5123 19470530 АВ № 500923 22.01.2010 21.01.2015 Харківська область не діюча

5124 32276912 АВ № 500924 22.01.2010 21.01.2015 Донецька область не діюча

5125 3080911198 АВ № 500925 27.01.2010 26.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5126 2808007992 АВ № 500926 27.01.2010 26.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5127 2857819859 АВ № 500932 29.01.2010 28.01.2015 м. Ялта АР Крим телемереж не діюча

5128 36525956 АВ № 500933 29.01.2010 28.01.2015 м. Галич Івано-Франківської області телемереж не діюча

5129 3156419713 АВ № 500934 29.01.2010 28.01.2015 м. Київ телемереж не діюча

5130 00379790 АВ № 500935 29.01.2010 12.10.2013 Донецька область не діюча

5131 20190913 АВ № 500936 29.01.2010 29.05.2012 не діюча

5132 35075750 АВ № 500937 01.02.2010 31.12.2015 м. Київ телемереж не діюча

5133 31720260 АВ № 500938 02.02.2010 01.02.2015 Запорізька область не діюча

5134 32088877 АВ № 500939 02.02.2010 01.02.2015 м. Червоноград Львівської області телемереж не діюча

5135 36457635 АВ № 500940 03.02.2010 02.02.2015 не діюча

5136 03051995 АВ № 500941 02.02.2010 01.02.2015 АР Крим не діюча

5137 2592101879 АВ № 500943 09.02.2010 08.02.2015 телемереж не діюча

5138 2876018937 АВ № 500946 10.02.2010 09.02.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5139 2881401399 АВ № 500947 10.02.2010 09.02.2015 телемереж не діюча

5140 30488921 АВ № 500948 10.02.2010 09.02.2015 м. Київ, Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Базіс", м. 

Харків, 19470530

61145, м. Харків, вул. 
Космічна, 14, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Орджонікідзевугілля", м. 
Єнакієве, Донецька обл., 

32276912

86405, Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. 
Трестовська, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Любачевський 

Віталій Сергійович, м. 
Київ, 3080911198

04213, м. Київ, вул. 
Прирічна, 5, кв. 172

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Почечуєв 

Олександр Григорович, м. 
Київ, 2808007992

04128, м. Київ, вул. 
Туполєва, 16-Ж, кв. 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Літкевич 

Олександр Сергійович, м. 
Ялта, АР Крим, 2857819859

98637, АР Крим, м. 
Ялта, вул. Крупської, 

32, кв. 47

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підпримєство 
"Вайком", м. Івано-

Франківськ, 36525956

77111, Івано-
Франківська обл., 
Галицький р-н, м. 

Бурштин, вул. В. Стуса, 
18, кв. 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємецьМовчан 

Олексій Олександрович, м. 
Київ, 3156419713

03179, м. Київ, просп. 
Перемоги, 146/2, кв. 87

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"АРТЕМСІЛЬ", м. 

Артемівськ, Донецька обл., 
00379790

84545, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 

Чкалова, 1-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Фальстап", м. 

Дніпропетровськ, 20190913

49000, м. 
Дніпропетровськ, пл. 
Леніна, 1, кімн. 222

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне, м. 
Новомосковськ Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ГРІН.НЕТ", м. Київ, 
35075750

03035, м. Київ, вул. 
Урицького, 32, кв. 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Інформаційні технології", 
м. Червоноград, Львівська 

обл., 32088877

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, пр. 

Шевченка, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СХІД-ТЕЛ", м. Харків, 

36457635

61105, м. Харків, вул. 
Киргизька, 19

мм. Київ, Харків, Донецьк, 
Дніпропетровськ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Кримпобудрадіотехника", 
03051995, АР Крим, 

Сімферополь

95034, АР Крим, 
Сімферополь, вул. 

Київська, 125-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Рульов 

Дмитро Олександрович, с. 
Софіївка, 

Сімферопольський р-н, АР 
Крим, 2592101879

97518, АР Крим, 
Сімферопольський р-н, 

с. Софіївка, вул. 
Горького, 2

смт Гвардійське Сімферопольського 
району АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Максименко 

Олексій Володимирович, м. 
Запоріжжя, 2876018937

69118, м. Запоріжжя, 
вул. Гаврилова, удб. 1, 

кв. 72

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Суслов 

Олександр Олександрович, 
м. Молодогвардійськ, 

Луганська обл., 2881401399

94415, Луганська обл., 
м. Молодогвардійськ, 

кв. Кошового, 19, кв. 65

м. Свердловськ, м. Молодогвардійськ 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМ-2000", м. Київ, 
30488921

03150, м. Київ, вул. 
Горького/Ульянових, 

91/14, літ. "А", оф. 147

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 268 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5141 33947424 АВ № 500949 12.02.2010 11.02.2015 м. Київ телемереж не діюча

5142 22859846 АВ № 500950 12.02.2010 11.02.2015 Харківська область не діюча

5143 22859846 АВ № 500951 12.02.2010 11.02.2015 Дніпропетровська область не діюча

5144 22859846 АВ № 500952 12.02.2010 11.02.2015 Одеська область не діюча

5145 22859846 АВ № 500953 12.02.2010 11.02.2015 Автономна Республіка Крим не діюча

5146 22859846 АВ № 500954 12.02.2010 11.02.2015 Донецька область не діюча

5147 22859846 АВ № 500955 12.02.2010 11.02.2015 м. Київ не діюча

5148 35990838 АВ № 500957 15.02.2010 14.02.2015 Одеська область не діюча

5149 30441902 АВ № 500958 15.02.2010 14.02.2015 Одеська область не діюча

5150 33092271 АВ № 500959 15.02.2010 14.02.2015 м. Лутугине Луганської області телемереж не діюча

5151 30933104 АВ № 500960 15.02.2010 14.02.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5152 2518206455 АВ № 500961 17.02.2010 16.02.2015 телемереж не діюча

5153 23079576 АВ № 500962 17.02.2010 02.09.2017 м. Павлоград Дніпропетровської області не діюча

5154 2821206294 АВ № 500963 18.02.2010 17.02.2015 телемереж не діюча

5155 2513900654 АВ № 500964 18.02.2010 17.02.2015 телемереж не діюча

5156 35420845 АВ № 500965 18.02.2010 17.02.2015 Донецька область не діюча

5157 34424435 АВ № 500966 18.02.2010 17.02.2015 м. Київ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СКІФ 
ІСП", м. Київ, 33947424

04053, м. Київ, вул. 
Артема, 1-5, оф. 715

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМ ТРЕЙД", с. 

Іллічівка, Комінтернівський 
р-н, Одеська обл., 35990838

67560, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

село Іллічівка, вул. 
Шкільна, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"МІЖНАРОДНИЙ 

АЕРОПОРТ ОДЕСА", 
30441902, м. Одеса

65054, м. Одеса-54, 
Аеропорт ЦА

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУТАКОМ", м. Лутугине, 
Луганська обл., 33092271

92000, Луганська обл., 
м. Лутугине, вул. 
Крупської, 26А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СВІФТ ТРЕЙС", м. 

Сімферополь, 30933104

95050, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 133, оф. 

131

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ільницький 

Андрій Петрович, м. 
Новояворівськ, 

Яворівський р-н, Львівська 
обл., 2518206455

81053, Львівська обл., 
Яворівський р-н, м. 

Новояворівськ, вул. С. 
стрільців, 10, 17

с. Старичі Яворівського району 
Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бетонярня "Будмайстер", 
м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
23079576

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Терьошкіна, 9/1-А

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Арбузов 

Олександр Феліксович, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
2821206294 

50023, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 
Південний, 12, кв. 25

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Барнас 

Володимир Любомирович, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
2513900654

50000, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Леніна, 20, кв. 58

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТЕЛС ІСП", м. Донецьк, 

35420845

83048, м. Донецьк, 
просп. Панфілова, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕРЕМКИ ЛАН", м. Київ, 
34424435

03187, м. Київ, просп. 
Академіка Глушкова, 

17, кв. 55

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 269 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5158 30410193 АВ № 500968 19.02.2010 18.02.2015 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5159 00190977 АВ № 500969 19.02.2010 18.02.2015 Дніпропетровська область не діюча

5160 35542326 АВ № 500970 19.02.2010 18.02.2015 м. Хмільник Віінницької області телемереж не діюча

5161 33270712 АВ № 500971 22.02.2010 21.02.2015 м. Краматорськ Донецької області телемереж не діюча

5162 36600425 АВ № 500972 22.02.2010 21.02.2015 Закарпатська область не діюча

5163 36550338 АВ № 500974 09.02.2010 08.02.2015 Сумська область  ефірного телемовлення не діюча

5164 31245380 АВ № 500982 25.02.2010 24.02.2015 м. Київ телемереж не діюча

5165 23258959 АВ № 500983 25.02.2010 24.02.2015 телемереж не діюча

5166 36867263 АВ № 500984 19.02.2010 необмежений Україна пошта діюча

5167 24996754 АВ № 500985 01.03.2010 28.02.2015 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж не діюча

5168 24558215 АВ № 500987 02.03.2010 11.09.2013 м. Чернігів не діюча

5169 2900614991 АВ № 500988 02.03.2010 01.03.2015 м. Охтирка Сумської області телемереж не діюча

5170 3164413391 АВ № 500989 03.03.2010 02.03.2015 м. Токмак Запорізької області телемереж не діюча

5171 36503927 АВ № 500990 04.03.2010 03.03.2015 Полтавська область не діюча

5172 22599262 АВ № 500991 04.03.2010 26.04.2012 Україна не діюча

5173 22599262 АВ № 500992 04.03.2010 26.04.2012 Україна не діюча

5174 22599262 АВ № 500993 04.03.2010 14.07.2013 м. Київ не діюча

5175 22599262 АВ № 500994 04.03.2010 01.01.2016 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Магеал", м. Луганськ, 

30410193

91055, м. Луганськ, вул. 
Фрунзе, 4, кв.139

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Центральний 
гірничо-збагачувальний 

комбінат",  00190977, 
Дніпропетровська обл.

50066, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ВІНАСТЕРІСК", м. 

Хмільник, Вінницька обл., 
35542326

22000, Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 1 

Травня, 38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТЕЛІТ СЕРВІС", м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 33270712

84333, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 

Щербакова, 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Західно-

Європейські 
Телекомунікації", м. 
Ужгород, 36600425

88000, м. Ужгород, вул. 
Волошина, 26

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ДЕЛЬТА", м. Суми, 

36550338

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"МПП-СЕРВІС", м. Київ, 

31245380

03057, м. Київ, вул. 
Металісітів, 17, к. 401

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 

м. Антрацит, Луганська 
обл., 23258959

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Косіора, 118

мм. Лутугине, Сєверодонецьк, 
Краснодон, Лисинчанськ, Красний Луч 

Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОШТОВИЙ КУР'ЄР", м. 
Київ, 36867263

04080, м. Київ, вул. 
Юрківська/Фрунзе, 2-

6/32 літ. А

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Мейнстрім", м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
24996754

53211, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 46Б, кв. 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Телерадіокомпанія 
"ДИТИНЕЦЬ", м. Чернігів, 

24558215

14013, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46, кімн. 

602

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Базаров Євген 

Васильович, м. Охтирка, 
Сумська обл., 2900614991

42700, Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. 

Ярославського, 4, кв. 
412

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Омельчак 

Сегій Володимирович, м. 
Оріхів, Запорізька обл., 

3164413391

70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів, пров. 

Чайковського, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕКСТРАТЕЛ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 36503927

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", м. 

Дніпропетровськ, 22599262

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Плеханова, 7А

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", м. 

Дніпропетровськ, 22599262

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Плеханова, 7А

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", 22599262, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Плеханова, 7А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", м. 

Дніпропетровськ, 22599262

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Плеханова, 7А

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
цифрового 

стільникового зв'язку 
стандарту CDMA-800 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 270 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5176 23013175 АВ № 501004 10.03.2010 09.03.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5177 32089734 АВ № 501005 10.03.2010 16.08.2010 15.08.2015 м. Нова Каховка Херсонської області не діюча

5178 24562381 АВ № 501006 10.03.2010 09.03.2015 Україна пошта не діюча

5179 2476810550 АВ № 501007 11.03.2010 10.03.2015 м. Київ телемереж не діюча

5180 36116127 АВ № 501008 11.03.2010 10.03.2015 м. Сімферополь, м. Севастополь не діюча

5181 22449427 АВ № 501009 12.03.2010 11.03.2015 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

5182 34806413 АВ № 501010 12.03.2010 11.03.2015 м. Київ телемереж не діюча

5183 31720260 АВ № 501011 12.03.2010 28.05.2014 Дніпропетровська область не діюча

5184 31720260 АВ № 501012 12.03.2010 08.06.2014 Автономна Республіка Крим не діюча

5185 31720260 АВ № 501013 12.03.2010 19.12.2012 м. Луцьк та Волинська область не діюча

5186 31720260 АВ № 501014 12.03.2010 23.02.2012 не діюча

5187 31720260 АВ № 501015 12.03.2010 23.04.2016 м. Миколаїв та Миколаївська область не діюча

5188 31720260 АВ № 501016 12.03.2010 30.01.2019 м. Черкаси та Черкаська область діюча

5189 31720260 АВ № 501017 12.03.2010 19.01.2014 Вінницька область не діюча

5190 31720260 АВ № 501018 12.03.2010 13.07.2013 м. Харків не діюча

5191 31720260 АВ № 501019 12.03.2010 07.10.2018 м. Київ та Київська область діюча

5192 31720260 АВ № 501020 12.03.2010 09.08.2014 не діюча

5193 31720260 АВ № 501021 12.03.2010 13.02.2011 Україна не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА "АКС-групп", м. 

Севастополь, 23013175

99028, м. Севастополь, 
просп. Гагаріна, 14-А, 

кв. 53

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватна 
телерадіокомпанія "Рубін-
плюс", м. Нова Каховка, 

Херсонська обл., 32089734

74900, Херсонська обл., 
м. Нова Каховка, вул. 

Першотравнева, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "БАРС", 
с. Оболонь, Семенівський 

р-н, Полтавська обл., 
24562381

38230, Полтавська обл., 
Семенівський р-н, с. 

Оболонь, вул. Ватутіна, 
35, А

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Боровков 
Віталій Вікторович, м. 

Київ, 2476810550

03151, м. Київ, вул. 
Волинська, 16, кв. 44

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДІГРІС", м. Сімферополь, 

36116127

95013, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 

41/5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМСТАР-УКРАЇНА", 
22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "МГ 

ЛАЙН", м. Київ, 34806413

02100, м. Київ, вул. 
Будівельників, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Севастополь, АР Крим, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Житомирська, 

Кіровоградська, Луганська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька та Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 абонентських 

номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Одеська, Львівська, Донецька, 
Полтавська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 271 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5194 31720260 АВ № 501022 12.03.2010 19.12.2012 Україна Надання послуг аудіотекс аудіотекс не діюча

5195 31720260 АВ № 501023 12.03.2010 13.02.2011 Україна не діюча

5196 31720260 АВ № 501024 12.03.2010 13.02.2011 Україна не діюча

5197 31720260 АВ № 501026 12.03.2010 26.06.2012 не діюча

5198 3053113754 АВ № 501030 16.03.2010 15.03.2015 м. Алупка АР Крим телемереж не діюча

5199 2940505518 АВ № 501031 16.03.2010 15.03.2015 м. Донецьк телемереж не діюча

5200 31815760 АВ № 501041 19.03.2010 18.03.2015 м. Київ телемереж не діюча

5201 22449427 АВ № 501042 19.03.2010 18.03.2015 м. Київ, Одеська область не діюча

5202 22846677 АВ № 501043 23.03.2010 22.03.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

5203 32880652 АВ № 501044 23.03.2010 22.03.2015 м. Ясинувата Донецької області телемереж не діюча

5204 21144092 АВ № 501045 23.03.2010 26.11.2011 Кіровоградська область не діюча

5205 36355835 АВ № 501048 26.03.2010 25.03.2015 м. Київ телемереж не діюча

5206 25388695 АВ № 501049 29.03.2010 28.03.2015 м. Київ телемереж не діюча

5207 25388695 АВ № 501050 29.03.2010 28.03.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5208 14073089 АВ № 501051 29.03.2010 14.06.2012 м. Харків та Харківська область не діюча

5209 35022211 АВ № 501052 29.03.2010 28.03.2015 Івано-Франківська область не діюча

5210 31316718 АВ № 501054 30.03.2010 Україна Пересилання поштових переказів пошта діюча

5211 31720260 АВ № 501059 12.03.2010 11.09.2010 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Київ, м. Бориспіль та с. Чайки Києво-
Святошинського району Київської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мамонтов 
Тимур Анатолійович, м. 

Ялта, м. Алупка, АР Крим, 
3053113754

98677, АР Крим, м. 
Ялта, м. Алупка, вул. 

Нагорна, 72

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Стріцин Юрій 
Миколайович, м. Донецьк, 

2940505518

83012, м. Донецьк, вул. 
Словацька, 55, кв. 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спеціалізоване комунальне 
підприємство 

"Київтелесервіс", м. Київ, 
31815760

04050, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМСТАР-УКРАЇНА", 

22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юнітрейд Про", м. 
Чернівці, 22846677

58000, м. Чернівці, вул. 
Герцена, 1, А, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Успіх", м. Ясинувата, 

Донецька обл., 32880652

86008, Донецька обл., 
м. Ясинувата, кв-л 

Молодіжний, 1Б, кв. 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІ
ЙНА КОМПАНІЯ КАБС", 
м. Кіровоград, 24144092

25031, м. Кіровоград, 
вул. Космонавта 

Попова, 9-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ "МІСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ",  
м. Київ, 36355835

04114, м. Київ, вул. 
Полярна, 12-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАВІГАТОР-ОНЛАЙН", 
м. Київ, 25388695

04116, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 13, 

корп. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАВІГАТОР-ОНЛАЙН", 
м. Київ, 25388695

04116, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 13, 

корп. 1

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Марк ОК 
ЛТД", м. Харків, 14073089

61145, м. Харків, вул. 
Космічна, 26

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮТІМ", м. Івано-

Франківськ, 35022211

76009, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Молодіжна, 52

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова 

Пошта", м. Полтава, 
31316718

36039, м. Полтава, вул. 
Фрунзе, 57

необмежени
й

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 272 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5212 3091909657 АВ № 501061 01.04.2010 31.03.2015 м. Богуслав Київської області телемереж не діюча

5213 34751574 АВ № 501062 01.04.2010 31.03.2015 смт Гаспра АР Крим не діюча

5214 36525500 АВ № 501063 01.04.2010 31.03.2015 телемереж не діюча

5215 23106497 АВ № 501064 01.04.2010 31.03.2015 Вінницька область не діюча

5216 25468891 АВ № 501065 02.04.2010 01.04.2015 м. Харків телемереж не діюча

5217 34832752 АВ № 501066 06.04.2010 01.02.2014 31.01.2019 м. Київ, м. Севастополь діюча

5218 34832752 АВ № 501067 06.04.2010 09.04.2012 08.04.2017 Україна не діюча

5219 2411808897 АВ № 501068 06.04.2010 05.04.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5220 36405021 АВ № 501069 06.04.2010 05.04.2015 м. Київ телемереж не діюча

5221 25118760 АВ № 501072 30.03.2010 24.09.2012 Донецька область не діюча

5222 32063784 АВ № 501073 08.04.2010 07.04.2015 м. Одеса телемереж не діюча

5223 31720260 АВ № 501074 08.04.2010 07.04.2015 Харківська область не діюча

5224 20075595 АВ № 501075 12.04.2010 11.04.2015 м. Київ не діюча

5225 33683708 АВ № 501076 13.04.2010 11.10.2010 10.10.2015 м. Охтирка Сумської області не діюча

5226 34242623 АВ № 501077 13.04.2010 12.04.2015 м. Київ телемереж не діюча

5227 36376733 АВ № 501078 13.04.2010 12.04.2015 м. Ужгород телемереж не діюча

5228 36879221 АВ № 501079 13.04.2010 12.04.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5229 22891175 АВ № 501096 23.04.2010 22.04.2015 м. Київ не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприєець 
Соломко Юрій 

Володимирович, м. Київ, 
3091909657

03056, м. Київ, вул. 
Борщагівська, 144, 

гуртожиток

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЧАЙКОФ", м. 

Севастополь, 34751574

99053, м. Севастополь, 
вул. Лізи Чайкіної, 76, 

кв. 135

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СОЮЗ-09", м. 
Орджонікідзе, 

Дніпропетровська обл., 
36525500

53300, 
Дніпропетровська обл., 
м. Орджонікідзе, вул. 

Колгоспна, 6

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт", 

23106497, м. Вінниця

21009, м. Вінниця, вул. 
Київська, 14, корпус "Б"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Форт-

пост", м. Харків, 25468891

61174, м. Харків, вул. 
Барабашова, 38-А, кв. 

178

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", м. Київ, 
34832752

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3, оф. 

810

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку із застосуванням лише технології 

ІР-телефонії 

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", м. Київ, 
34832752

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3, оф. 

810

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Андрєєв 

Вадим Анатолійович, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
2411808897

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Кравченко, 12-А, 140-

141

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРТРАНССЕТЬ", м. 
Київ, 36405021

02098, м. Київ, вул. 
Шумського, 1, прим. 

116

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФАРЛЕП-ТЕЛЕКОМ-
ХОЛДІНГ", м. Донецьк, 

25118760

83086, м. Донецьк, вул. 
Федора Зайцева, 46А, 

кв. 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Реноме 

Сервіс", м. Одеса, 32063784

65091, м. Одеса, вул. 
Скісна, 78

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Сіті Нет", м. 

Київ, 20075595

01024, м. Київ, вул. 
Пилипа Орлика, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Рекорд", м. 
Охтирка, Сумська обл., 

33683708

42704, Сумська обл., м. 
Охтирка, пров. Дачний, 

9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 
ФОРМАТ", м. Київ, 

34242623

03110, м. Київ, вул. 
Івана Клименка, 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "О-2", м. 

Київ, 36376733

03040, м. Київ, вул. 
Деміївська, 47, кв. 54

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"НАБЕРНЕТ", м. 

Запоріжжя, 36879221

69091, м. Запоріжжя, 
вул. 

Нижньодніпровська, 8, 
оф. № 151

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
Повітрофлотський 

проспект, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 273 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5230 31895741 АВ № 501097 26.04.2010 25.04.2015 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

5231 00152307 АВ № 501098 26.04.2010 02.11.2010 не діюча

5232 3043124997 АВ № 501101 28.04.2010 27.04.2015 м. Дубно Рівненської області телемереж не діюча

5233 31720260 АВ № 501102 28.04.2010 27.04.2015 телемереж не діюча

5234 31570229 АВ № 501103 28.04.2010 27.04.2015 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5235 31570229 АВ № 501104 28.04.2010 27.04.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5236 30685367 АВ № 501105 28.04.2010 27.04.2015 Донецька область не діюча

5237 04805918 АВ № 501106 28.04.2010 08.06.2014 Харківська область не діюча

5238 36872069 АВ № 501107 29.04.2010 28.04.2015 м. Київ телемереж не діюча

5239 34811528 АВ № 501113 05.05.2010 04.05.2015 телемереж не діюча

5240 34007936 АВ № 501114 05.05.2010 04.05.2015 м. Донецьк не діюча

5241 21267368 АВ № 501115 05.05.2010 04.05.2015 Харківська область не діюча

5242 36226006 АВ № 501116 05.05.2010 04.05.2015 Харківська область не діюча

5243 32398592 АВ № 501123 06.05.2010 15.01.2019 м. Одеса та Одеська область не діюча

5244 2778406310 АВ № 501124 11.05.2010 10.05.2015 с. Кремідівка Одеської області телемереж не діюча

5245 36876016 АВ № 501125 11.05.2010 10.05.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нетворк 

технолоджи лайн", м. 
Енергодар, Запорізька обл., 

31895741

71500, Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. 

Курчатова, 34, кв. 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО 

"ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА 
ФІНАНСОВО-

ПРОМИСЛОВА 
НАФТОВА КОМПАНІЯ 

"УКРТАТНАФТА", м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 00152307

39609, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

м. Кременчук та Кременчуцький район 
Полтавської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Таргонський 
Дмитро Ростиславович, м. 

Рівне, 3043124997

33023, м. Рівне, вул. 
Соломії 

Крушельницької, 69, кв. 
34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

мм. Дніпропетровськ; Кривий Ріг 
Дніпропетровської області; Запоріжжя; 
Сімферополь; Севастополь; Євпаторія, 
Феодосія АР Крим; Миколаїв, Одеса, 
Хмельницький, Рівне, Луцьк;, Ковель, 

Нововолинськ Волинської області; 
Вінниця, Черкаси

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Розвиток", м. Київ, 
31570229

04215, м. Київ, просп. 
Радянської України, 24-

Б, кв. 56

Київська, Запорізька, Закарпатська, 
Одеська, Полтавська області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Розвиток", м. Київ, 
31570229

04215, м. Київ, просп. 
Радянської України, 24-

Б, кв. 56

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЗВ'ЯЗОК ФАРЛЕП-ДОН", 

30685367, м. Донецьк

83044, м. Донецьк, вул. 
Гастрономічна, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1000 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"ХАРКІВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛІТЕН", м. 
Харків, 04805918

61052, м. Харків, вул. 
Енгельса, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІНІ.НЕТ", м. Київ, 

36872069

04210, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда,4, 

корпус 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "РЕ-
СТАЙЛІНГ", м. Кривий 

Ріг, Дніпропетровська обл., 
34811528

50075, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Постишева, 35А, /"О"

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАР 
ЛАЙН 2003", м. Донецьк, 

34007936

83114, м. Донецьк, 
просп. Панфілова, 20 Б, 

кв. 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЕКСС", 21267368, м. 

Харків

61105, м. Харків, вул. 
Фонвізіна, 15, кв. 107

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛІО", м. Харків, 

36226006

61001, м. Харків, просп. 
Гагаріна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592

67560, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н, 

село Іллічівка, вул. 
Шкільна, 3

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мунтяну Олег 
Іванович, м. Рені, Одеська 

обл., 2778406310

68800, Одеська обл., м. 
Рені, вул. Леніна, 68, 75

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ІНА-

ТВ", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

36876016

50007, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Якіра, 5А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 274 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5246 20057835 АВ № 501126 11.05.2010 10.05.2015 не діюча

5247 36596079 АВ № 501127 11.05.2010 10.05.2015 м. Шахтарськ Донецької області телемереж не діюча

5248 32194882 АВ № 501128 11.05.2010 10.12.2011 м. Чернігів не діюча

5249 33873232 АВ № 501129 12.05.2010 11.05.2015 Україна пошта не діюча

5250 36638836 АВ № 501130 12.05.2010 11.05.2015 Україна пошта не діюча

5251 35948456 АВ № 501131 12.05.2010 11.05.2015 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

5252 36882779 АВ № 501132 12.05.2010 11.05.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

5253 13668567 АВ № 501133 12.05.2010 11.05.2015  ефірного телемовлення не діюча

5254 2707816199 АВ № 501134 12.05.2010 11.05.2015 м. Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

5255 32302250 АВ № 501140 14.05.2010 13.05.2015 Україна пошта не діюча

5256 23657582 АВ № 501141 14.05.2010 13.05.2015 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

5257 35437555 АВ № 501142 14.05.2010 13.05.2015 телемереж не діюча

5258 23948670 АВ № 501143 14.05.2010 13.05.2015 Львівська область не діюча

5259 20226870 АВ № 501144 14.05.2010 30.08.2010 29.08.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5260 20226870 АВ № 501145 14.05.2010 09.09.2010 08.09.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області  ефірного телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, 20057835, м. 

Київ 

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12 А

м. Київ, м. Севастополь, Миколаївська, 
Волинська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна інформаційна 
телекомунікаційна мережа", 

м. Шахтарськ, Донецька 
обл., 36596079

86200, Донецька обл., 
м. Шахтарськ, вул. 
Леніна, 24, кімн. 66

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"КТВ" Закритого 

акціонерного товариства 
"Телерадіокомпанія 

"Дитинець", м. Чернігів, 
32194882

14013, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"УКРМЕДІА-СТАЛЬ" 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРМЕДІА", м. Кривий 

Ріг, Дніпропетровська обл., 
33873232

50000, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 

Карла Маркса, 30

Пересилання реєстрованих листів, поштових карток, 
бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Транс-

логістік-сервіс", с. Малехів, 
Жовківський р-н, Львівська 

обл., 36638836

80383, Львівська обл., 
Жовківський р-н, с. 

Малехів, вул. Нова, 20

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦІС ОНЛАЙН", м. 

Бахчисарай, АР Крим, 
35948456

98400, АР Крим, м. 
Бахчисарай, вул. 

Фрунзе, 50-Б, кв. 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЧЕРНІВЦІ 

ТЕЛЕКОМСЕРВІС", м. 
Чернівці, 36882779

58032, м. Чернівці, 
бульв. Героїв 

Сталінграду, 12, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Екран", м. Київ, 13668567

03067, м. Київ, вул. 
Виборська, буд. 99

м. Київ, Київська , Донецька, 
Дніпропетровська області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Драновський 

Андрій Йосифович, м. 
Стебник, м. Дрогобич, 

Львівська обл., 2707816199

82172, Львівська обл., 
м. Дрогобич, м. 
Стебник, вул. 
Шевченка, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ваш 
час", м. Київ, 32302250

03151, м. Київ, вул. 
Волинська, 48/50

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "ВІКС", м. 

Алушта, АР Крим, 
23657582

98500, АР Крим, м. 
Алушта, вул. 

Тавричеська, 3, кв. 55

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРНЕТ-ПОЛІГЛОТ", 

м. Саки, АР Крим, 
35437555

96500, АР Крим, м. 
Саки, вул. Строительна, 

21, 5

м. Саки, смт Гвардійське, смт 
Октябрське, смт Красногвардійське, с. 

Петрівка, м. Джанкой АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Львівське міське 
комунальне підприємство 

"Міський центр 
інформаційних 

технологій", м. Львів, 
23948670

79008, м. Львів, площа 
Ринок, буд.1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "КАДР-
ТБ", м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
20226870

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 64

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "КАДР-
ТБ", м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
20226870

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 64

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 275 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5261 32396988 АВ № 501146 14.05.2010 09.09.2010 08.09.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5262 24783432 АВ № 501147 14.05.2010 04.11.2010 03.11.2015 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж не діюча

5263 30098684 АВ № 501149 17.05.2010 16.05.2015 м. Слов'янськ Донецької області телемереж не діюча

5264 30093178 АВ № 501150 17.05.2010 16.05.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5265 25216907 АВ № 501151 17.05.2010 04.04.2012 м. Запоріжжя не діюча

5266 2479818247 АВ № 501152 05.05.2010 04.05.2015 телемереж не діюча

5267 2746618034 АВ № 501160 19.05.2010 18.05.2015 м. Тернопіль телемереж не діюча

5268 2838604996 АВ № 501161 19.05.2010 18.05.2015 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

5269 2838006249 АВ № 501162 19.05.2010 18.05.2015 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

5270 2283312692 АВ № 501163 19.05.2010 18.05.2015 телемереж не діюча

5271 30635012 АВ № 501164 19.05.2010 18.05.2015 м. Київ телемереж не діюча

5272 2251615953 АВ № 501165 19.05.2010 18.05.2015 м. Феодосія, смт Щебетівка АР Крим телемереж не діюча

5273 36049543 АВ № 501166 19.05.2010 09.07.2014 м. Київ не діюча

5274 1962312133 АВ № 501167 19.05.2010 28.10.2010 27.10.2015 не діюча

5275 21890713 АВ № 501168 19.05.2010 08.11.2010 07.11.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5276 3080601495 АВ № 501271 19.05.2010 18.05.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Медіа-
Інформ", м. Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

32396988

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Леніна, 64

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Телевізійні 

кабельні мережі 
"ВСЕСВІТ",                            

          м. Первомайськ, 
24783432

55213, м. Первомайск, 
вул. Грушевського, 41,   

                    кв. 58, 
Миколаївська обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сателит 
нэт Сервис", м. Слов'янськ, 

Донецька обл., 30098684

84122, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, вул. 

Свободи, 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

ФІРМА "СКАРТ", м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
30093178

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Ватоліної, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українсько-Угорська 
компанія "ІНН-КОМ", м. 

Запоріжжя, 25216907

69022, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 77

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Дьяченко 

Валентина Іванівна, сел. 
Андріївка, Балаклійський р-

н, Харківська обл., 
2479818247

64220, Харківська обл., 
Балаклійський р-н, сел. 

Андріївка, вул. 
Заводська, 18

смт Червоний Донець Балаклійського 
району Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Мельник Ігор 
Васильович, м. Тернопіль, 

2746618034

46020, м. Тернопіль, 
вул. Є.Коновальця, 2, 

кв. 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кривошеєнко Віталій 

Олександрович, м. 
Макіївка, Донецька обл., 

2838604996

86107, Донецька обл., 
м. Макіївка, м-н 

Калінський, 7, кв. 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

 Перлик Юлія 
Володимирівна, м. 

Макіївка, Донецька обл., 
2838006249

86114, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 
Маліновського, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Дузбаба Віталій 
Вікторович, смт 

Нижньогірський, АР Крим, 
2283312692

97100, АР Крим,  смт 
Нижньогірський, вул. 
Червоноармійська, 1

с. Михайлівка Нижньогірського району 
АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СИСТЕМИ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І 
ЗВ'ЯЗКУ", м. Київ, 

30635012

01021, м. Київ. Вул. 
Грушевського, 28/2, н/п 

№ 43

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Жуковський Олег 

Анатолійович, м. Феодосія, 
АР Крим, 2251615953

98100, АР Крим, м. 
Феодосія, вул. 

Советская, 13, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЛІ 

ТРАНС", м. Київ, 36049543

04060, м. Київ, вул. 
Щусєва, 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Коган В'ячеслав 

Леонідович, м. Феодосія, 
1962312133

98100, АР Крим, м. 
Феодосія,                 вул. 
Первушина, 30, кв. 55 

м. Феодосія, смт. Приморський, м. 
Судак АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнічна 
лабораторія", м. Павлоград, 

Дніпропетрвоська обл., 
21890713

51413, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Балашова, 4, кв. 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Щербань 
Євген Олександрович, 

Донецька обл., 3080601495

87042, Донецька обл., 
Володарський р-н, с. 

Зоря, вул. Октябрьська, 
3, кв.2

с.Зоря, Володарський р-н, Донецька 
область

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 276 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5277 30612697 АВ № 501173 21.05.2010 15.09.2010 14.09.2015 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

5278 36213065 АВ № 501174 21.05.2010 20.05.2015 телемереж не діюча

5279 37045010 АВ № 501175 21.05.2010 м. Київ, Київська область пошта діюча

5280 30004486 АВ № 501176 17.05.2010 16.05.2015 Дніпропетровська область не діюча

5281 33320794 АВ № 501177 26.05.2010 02.09.2010 01.09.2015 м. Красноармійськ Донецької області  ефірного телемовлення не діюча

5282 2965222677 АВ № 501178 26.05.2010 25.05.2015 м. Красилів Хмельницької області телемереж не діюча

5283 22555781 АВ № 501179 26.05.2010 25.05.2015 м. Рівне телемереж не діюча

5284 2414613999 АВ № 501180 26.05.2010 25.05.2015 м. Київ телемереж не діюча

5285 3144803071 АВ № 501181 26.05.2010 25.05.2015 м. Київ телемереж не діюча

5286 00176383 АВ № 501187 27.05.2010 26.05.2015 Донецька область не діюча

5287 32833094 АВ № 501188 27.05.2010 26.05.2015 м. Вінниця телемереж не діюча

5288 2740310511 АВ № 501189 27.05.2010 26.05.2015 м. Київ телемереж не діюча

5289 2794216213 АВ № 501190 27.05.2010 26.05.2015 м. Овруч Житомирської області телемереж не діюча

5290 30635012 АВ № 501191 27.05.2010 26.05.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5291 34496033 АВ № 501195 28.05.2010 27.05.2015 м. Ялта АР Крим телемереж не діюча

5292 20335777 АВ № 501196 28.05.2010 19.06.2013 транкінгового не діюча

5293 35355986 АВ № 501197 28.05.2010 27.05.2015 м. Антрацит Луганської області телемереж не діюча

5294 33723682 АВ № 501198 01.06.2010 31.05.2015 м. Сарни Рівненської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІРЕЛЬ", м. Маріуполь, 

Донецька обл., 30612697

87515, Донецька обл., 
м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 69А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Подільські інтелектуальні 

системи", м. Кам'янець-
Подільський, Хмельницька 

обл., 36213065

32300, Хмельницька 
обл., м. Кам'янець-
Подільський, вул. 

Шевченка, 23, кв. 7

м. Кам'янець-Подільський 
Хмельницької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відплвідальністю "ГГТ 

Україна", м. Київ, 37045010

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 31

необмежени
й

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЄВРОІНФОРМ", 

30004486, м. 
Дніпропетровськ

49098, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Маршала 
Малиновського, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телебачення "КАПРІ", м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл., 33320794

85300, Донецька обл., 
м. Красноармійськ,  

вул. Дніпропетровська, 
6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Наришкін Ігор Сергійович, 
м. Красилів, Хмельницька 

обл., 2965222677

31000, Хмельницька 
обл., м. Красилів, вул. 
Центральна, 29, Б, 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Фірма "ДАН", м. Рівне, 

22555781

33028, м. Рівне, вул. 
Міцкевича, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Самойленко 

Сергій Сергійович, м. Київ, 
2414613999

04112, м. Київ, вул. 
Ново-Українська, 2/6, 

гурт.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Василець 
Дмитро Андрійович, м. 

Київ, 3144803071

03087, м. Київ, вул. 
Ушинського, 18, кв. 42

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Рутченківський завод 
"Гормаш", 00176383, м. 

Донецьк

83025, м. Донецьк, вул. 
Петровського, 74

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Радіонет", м. Вінниця, 

32833094

21008, м. Вінниця, 
Перший провулок 
Корольова, 16 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Синюк Роман Дмитрович, 

м. Київ, 2740310511

03191, м. Київ, вул. 
Маршала Конєва, 9, кв. 

21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Мейнарович Віталій 

Володимирович, м. Овруч, 
Житомирська обл., 

2794216213

11100, Житомирська 
обл., м. Овруч, вул. 
Новогачищанська, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СИСТЕМИ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І 
ЗВ'ЯЗКУ", м. Київ, 

30635012

01021, м. Київ, вул. 
Грушевського, 28/2, н/п 

43

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"КНЕТ ТЕЛЕКОМ", с. 
Оползневе, м. Ялта, АР 

Крим, 34496033

98685, АР Крим, м. 
Ялта, с. Оползневе, вул. 

Крайня, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІРМА 
КРОНТЕКС", м. Донецьк, 

20335777

83001, м. Донецьк, 
просп. Гринкевича, 8, 

кв. 54

м. Донецьк та Донецька область (за 
винятком м. Маріуполя та зони в радіусі 

100 км від нього)

Надання послуг радіозв'язку (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СКС-

АНТРАЦИТ", м. Антрацит, 
Луганська обл., 35355986

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Ростовська, 20, кімн. 
606

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОВ-А", 
м. Сарни, Рівненська обл., 

33723682

34500, Рівненська обл., 
Сарненський р-н, м. 

Сарни, вул. Широка, 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 277 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5295 33364407 АВ № 501199 01.06.2010 31.05.2015 телемереж не діюча

5296 2988000994 АВ № 501200 01.06.2010 31.05.2015 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

5297 36431444 АВ № 501201 03.06.2010 02.06.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5298 36382015 АВ № 501202 03.06.2010 02.06.2015 телемереж не діюча

5299 34603204 АВ № 501203 03.06.2010 02.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5300 22414044 АВ № 501204 03.06.2010 17.11.2010 16.11.2015 Львівська область не діюча

5301 2735815473 АВ № 501210 07.06.2010 06.06.2015 м. Львів телемереж не діюча

5302 3031008458 АВ № 501211 07.06.2010 06.06.2015 телемереж не діюча

5303 30451580 АВ № 501212 07.06.2010 04.11.2010 03.11.2015 м. Армянськ АР Крим телемереж не діюча

5304 2770710286 АВ № 501213 07.06.2010 06.06.2015 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

5305 31108855 АВ № 501214 08.06.2010 07.06.2015 м. Київ, Київська область не діюча

5306 31745086 АВ № 501215 08.06.2010 07.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5307 32757087 АВ № 501216 08.06.2010 11.11.2010 10.11.2015 м. Донецьк не діюча

5308 2982403974 АВ № 501219 10.06.2010 09.06.2015 м. Рожище Волинської області телемереж не діюча

5309 36539005 АВ № 501220 10.06.2010 09.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5310 2633312173 АВ № 501221 10.06.2010 09.06.2015 телемереж не діюча

5311 20813656 АВ № 501222 10.06.2010 22.09.2010 21.09.2015 м. Львів не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЇ", 
м. Макіївка, Донецька обл., 

33364407

86157, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Дзержинського, 22/28

мм. Донецьк, Макіївка, Ясинувата, 
Горлівка Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Анікалов Артем 

Андрійович, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

2988000994

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Воїнів-
Інтернаціоналістів, 8, 

кв. 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРИМ 
ІНФОБУД", с. Укромне, 

Сімферопольський р-н, АР 
Крим, 36431444

97536, АР Крим, 
Сімферопольський р-н, 

с. Укромне, вул. 
Молодіжна, 84

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Калуська 
інформаційна мережа", м. 
Калуш, Івано-Франківська 

обл., 36382015

77300, Івано-
Франківська обл., м. 

Калуш, бульв. 
Незалежності, 6, кв. 301

м. Калуш, м. Долина Івано-Франківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГігаТранс", м. Київ, 
34603204

04070, м. Київ, вул. 
Фролівська, 9/11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телст", 

22414044, м. Стрий, 
Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. О. 
Бачинської, 4А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сіненко Віталій 

Михайлович, м. Львів, 
2735815473

79020, м. Львів, вул. 
Юрія Липи, 10, кв. 53

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Мажара Андрій 

Володимирович, м. 
Орджонікідзе, 

Дніпропетровська обл., 
3031008458

53300, 
Дніпропетровська обл., 
м. Орджонікідзе, вул. 

Калініна, 17, кв. 5

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Візит-
А", м. Армянськ, АР Крим, 

30451580

96012, АР Крим, м. 
Армянськ, мкр. 

Генерала Васильєва, 1, 
к. 92

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кіценко Тетяна Вікторівна, 

м. Ізмаїл, Одеська обл., 
2770710286

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. Совєтської 

міліції, 10, кв. 107

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сітел", 

31108855, м. Київ

03150, м. Київ, вул. 
Горького, 91/14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідповідальністю 

"Об'єднані Мережі 
України", м. Київ, 31745086

03127, м. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 120, 

корп. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Міське кабельне 

телебачення", м. Донецьк, 
32757087

83012, м. Донецьк, вул. 
Куйбишева, 216, кв. 81

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Демидюк Валентин 

Миколайович, м. Рожище, 
Волинської обл., 

2982403974

45100, Волинська обл., 
м. Рожище, вул. Героїв 

УПА, 108

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"КИЇВСТРІМ", м. 

Житомир, 36539005

10020, м. Житомир, 
просп. Миру, 25, кв. 149

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Шматко Сергій 

Леонідович, смт Борова, 
Фастівський р-н, Київська 

обл., 2633312173

08520, Київська обл., 
Фастівський р-н, смт 

Борова, вул. 8 березня, 
8

смт Борова Фастівського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Львівські 
телекомунікаційні 
системи", м. Львів, 

20813656

79022, м. Львів, вул. 
Виговського, 29 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 278 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5312 21949777 АВ № 501223 10.06.2010 12.09.2010 11.09.2015 Донецька область не діюча

5313 24584661 АВ № 501224 10.06.2010 15.09.2010 14.09.2015 телемереж не діюча

5314 00191906 АВ № 501225 10.06.2010 07.06.2017 м. Севастополь не діюча

5315 2800403551 АВ № 501226 14.06.2010 13.06.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5316 2914004256 АВ № 501227 14.06.2010 13.06.2015 м. Тернопіль телемереж не діюча

5317 2508610232 АВ № 501228 14.06.2010 13.06.2015 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

5318 35290002 АВ № 501229 14.06.2010 13.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5319 35096791 АВ № 501230 14.06.2010 13.06.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

5320 33267139 АВ № 501237 14.06.2010 13.06.2015 телемереж не діюча

5321 23820881 АВ № 501238 15.06.2010 19.09.2010 18.09.2015 м. Суми, м. Білопілля Сумської області телемереж не діюча

5322 2324110995 АВ № 501239 16.06.2010 15.06.2015 м. Вугледар Донецької області телемереж не діюча

5323 36882496 АВ № 501240 16.06.2010 15.06.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

5324 33883130 АВ № 501241 17.06.2010 16.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5325 3118603681 АВ № 501242 17.06.2010 16.06.2015 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

5326 19390713 АВ № 501243 17.06.2010 14.10.2010 13.10.2015 не діюча

5327 31758743 АВ № 501250 18.06.2010 17.06.2015 м. Золочів Львівської області не діюча

5328 33504137 АВ № 501251 18.06.2010 17.06.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФТІКОМ", м. Донецьк, 
21949777

83114, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", м. Київ, 

24584661

01032, м. Київ, вул. 
Вєтрова, 3

м. Кузнецовськ Рівненської області, м. 
Енергодар Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"БАЛАКЛАВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. 

О.М. ГОРЬКОГО", м. 
Севастополь, 00191906

99042, м. Севастополь, 
вул. Новікова, 11

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сутирін Борис Вікторович, 
м. Запоріжжя, 2800403551

69005, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 75, кв. 

26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Суконнік Микола 

Валерійович, м. Збараж, 
Збаразький р-н, 

Тернопільська обл., 
2914004256

47302, Тернопільська 
обл., Збаразький р-н, м. 
Збараж, вул. Травнева, 

32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Пономарьов Сергій 

Леонідович, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 2508610232

87527, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 
Першотравнева, 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕЛЕС 

АЙ ЕС ПІ", м. Київ, 
35290002

03191, м. Київ, вул. 
Лятошинського, 14-А, 

кв. 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Інтех-2007", м. Чернівці, 

35096791

58013, м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 184, 

офю 711

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИМКОМ", м. 

Сімферополь, 33267139

95053, м. Сімферополь, 
вул. Мате Залки, 25, к. 4

м. Сімферополь, м. Севастополь, м. 
Алушта, м. ялта, м. Євпаторія АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне комерційне 
підприємство 

Телерадіокомпанія 
"ІнтерТелеКом", м. Суми, 

23820881

40004, м. Суми, вул. 
Праці, 37

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Ситнік Валерій 

Олександрович, м. 
Вугледар, Донецька обл., 

2324110995

85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. 13 
Десантників, 43, 58

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДСС 

Груп", м. Чернівці, 
36882496

58000, м. Чернівці, вул. 
Південно-Кільцева, 11, 

кв. 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ 
СИСТЕМИ", м. Київ, 

33883130

02139, м. Київ, вул. 
Братиславська, 52-Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Бондар Тетяна Миколаївна, 

м. Маріуполь, Донецька 
обл., 3118603681

87543, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Февральська, 46, кв. 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЗВЯЗКОВИЙ", 19390713, 

м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Мазепи, 89/65

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦЕНТР 

СЕРВІСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ", м. 

Золочів, Львівська обл., 
31758743

80700, Львівська обл., 
м. Золочів, вул. Труша, 

2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

33504137

87513, Донецька обл., 
м. Маріуполь, 25 

квартал, 2

м. Єнакієве, м. Харцизьк Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 279 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5329 20455292 АВ № 501252 18.06.2010 17.06.2015 м. Ужгород телемереж не діюча

5330 35514739 АВ № 501253 18.06.2010 17.06.2015 м. Донецьк телемереж не діюча

5331 00110792 АВ № 501254 21.06.2010 29.03.2017 м. Полтава не діюча

5332 36401776 АВ № 501256 23.06.2010 22.06.2015 м. Бахчисарай АР Крим телемереж не діюча

5333 36929664 АВ № 501257 23.06.2010 22.06.2015 м. Львів телемереж не діюча

5334 19199961 АВ № 501258 23.06.2010 22.06.2015 Донецька область DECT не діюча

5335 33593075 АВ № 501259 23.05.2010 23.08.2010 22.08.2015 Україна  ефірного телемовлення не діюча

5336 20057835 АВ № 501260 23.06.2010 22.06.2015 Львівської, Чернігівської області не діюча

5337 16398080 АВ № 501261 23.06.2010 22.06.2015 Україна  ефірного телемовлення не діюча

5338 36152228 АВ № 501262 23.06.2010 необмежений Україна пошта діюча

5339 21560766 АВ № 501263 23.06.2010 30.08.2010 31.08.2015 телемовлення не діюча

5340 21179960 АВ № 501264 23.06.2010 02.09.2010 01.09.2015 м. Харків не діюча

5341 31720260 АВ № 501272 30.06.2010 12.09.2010 11.09.2015 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5342 30276470 АВ № 501273 30.06.2010 31.10.2010 30.10.2015 м. Артемівськ Донецької області телемереж не діюча

5343 25490442 АВ № 501274 30.06.2010 29.06.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5344 36817144 АВ № 501275 01.07.2010 30.06.2015 м. Харків телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Крам", 

м. Ужгород, 20455292

88000, м. Ужгород, вул. 
Минайська, 16 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ "ОМ-

СЕРВІС", м. Донецьк, 
35514739

83008, м. Донецьк, вул. 
Валерія Арсьонова, 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД", м. Полтава, 

00110792

36029, м. Полтава, вул. 
Зіньківська, 6

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Центр розвитку 

інформаційнх технологій 
"ГІГАБАЙТ", м. 

Бахчисарай, АР Крим, 
36401776

98400, АР Крим, м. 
Бахчисарай, вул. М. 

Улькусала, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"АСТРА-НЕТ", м. Львів, 
36929664

79026, м. Львів, вул. 
Лазаренка, 36, кв. 25

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", м. Київ, 
19199961

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська цифрова 
телемережа", м. Київ, 

33593075

01013, м. Київ, вул. 
Деревообробна, 5к

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, 20057835, м. 

Київ 

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 
"КВАНТ-ЕФІР", м. Київ, 

16398080

01103, м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Торговий дім "Міст 
Експрес", м. Львів, 

36152228

79035, м. Львів, вул. 
Зелена, 147

пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 18

м.Київ, Київська, Тернопільська, 
Львівська, Закарпатська, Житомирська 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХАРКІВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", м. Харків, 

21179960

61022, м. Харків, вул. 
Сумська, 49, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ДОСУГ", м. Артемівськ, 
Донецька обл., 30276470

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 

Шевченка, 199, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Багатопрофільна фірма 
"ЕКСПРЕС, ЛТД", м. 
Запоріжжя, 25490442

69039, м. Запоріжжя, 
вул. Червонопрапорна, 

60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Скайгруп", м. Харків, 
36817144

61106, м. Харків, вул. 
Індустріальна, буд. 17

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 280 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5345 30539387 АВ № 542771 27.08.2010 07.11.2010 06.11.2015 м. Львів телемереж не діюча

5346 2664421392 АВ № 542775 30.08.2010 29.08.2015 м. Приморськ Запорізької області телемереж не діюча

5347 2658109390 АВ № 542776 30.08.2010 29.08.2015 м. Богодухів Харківської області не діюча

5348 21673832 АВ № 542777 30.08.2010 29.08.2015 Україна не діюча

5349 13969553 33017, м. Рівне, 17 АВ № 542778 30.08.2010 09.12.2010 08.12.2015 м. Рівне та Рівненська область не діюча

5350 05477764 АВ № 542779 30.08.2010 08.11.2010 07.11.2015 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

5351 23013175 АВ № 542783 01.09.2010 31.08.2015 смт Кореїз, смт Гаспра АР Крим телемереж не діюча

5352 35464531 АВ № 542784 01.09.2010 31.08.2015 м. Київ телемереж не діюча

5353 23530551 АВ № 542785 01.09.2010 31.08.2015 ефірне радіомовлення не діюча

5354 37143518 АВ № 542786 02.09.2010 01.09.2015 м. Київ не діюча

5355 19047622 АВ № 542788 02.09.2010 01.09.2015 Одеська область не діюча

5356 31301324 АВ № 542801 06.09.2010 19.05.2014 м. Донецьк не діюча

5357 2280717418 АВ № 542802 06.09.2010 05.09.2015 м. Миколаїв телемереж не діюча

5358 36139888 АВ № 542803 06.09.2010 05.09.2015 не діюча

5359 30006079 АВ № 542804 06.09.2010 12.12.2010 11.12.2015 телемереж не діюча

5360 33559741 АВ № 542805 08.09.2010 22.08.2010 Волинська область телемовлення не діюча

5361 33559741 АВ № 542806 08.09.2010 13.10.2010 Волинська область радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ДНІСТЕР", 30539387, м. 

Львів

79000, м. Львів, пл. 
Шашкевича, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Юхименко Вячеслав 

Анатолійович, м. Харків, 
2664421392

61166, м. Харків, 
провул. Інженерний, 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Руденко Валерій 

Андрійович, м. Богодухів, 
2658109390

62103. м. Богодухів, 
Харківська обл., вул. 

Поповича, 1, кв. 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Київстар 
Дж.Ес.Ем", м. Київ, 

21673832

03110, м. Київ, 
Червонозоряний просп., 

51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство-підприємство 

"Рівнепромзв'язок", 
13969553, м. Рівне

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Конотопське товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Радіосервіс", м. Конотоп, 

05477764

м. Конотоп, Сумська 
обл., вул. Генерала 

Тхора, 61-А 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА "АКС-групп", м. 

Севастополь, 23013175

99028, м. Севастополь, 
просп. Гагаріна, 14-А, 

кв. 53

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОАУРА", м. Київ, 
35464531

04073, м. Київ, вул. 
Сирецька, 25-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "НАШЕ 

РАДІО", м. Київ, 23530551

04107, м. Київ, вул. 
Отто Шмідта, 6

м. Київ, м. Севастополь, АР Крим, 
Київська, Житомирська, Полтавська, 

Дніпропетровська, Харківська, 
Донецька, Луганська, Запорізька, 

Кіровоградська, Херсонська, 
Миколаївська, Рівненська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, 
Закарпатська, Львівська, Сумська, 

Вінницька, Волинська області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕПОРТ", 37143518, м. 
Київ

01103, м. Київ, вул. 
Підвисоцького, 10/10, 

оф. 60

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОЗВ'ЯЗОК", 19047622, 
м. Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 

72/74

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Донбаські електронні 
комунікації", 31301324, м. 

Донецьк 

83001, м. Донецьк, 
бульв. Пушкіна, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Конєв Павло Олексійович, 
2280717418, м. Миколаїв

54018, м. Миколаїв, 
пров. Кобера, 15, кв. 

144

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кристал 

Телеком", Київська обл., 
36139888

08623, Київська обл., 
Васильківський р-н, смт 

Калинівка, вул. 
Калініна, 2, кв. 9

смт. Калинівка, с. Данилівка, с. Глеваха 
Васильківського р-ну Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САНА-
плюс", 30006079, м. Одеса 

65017, м. Одеса, вул. 
Єфімова, 38

м. Одеса, м. Білгород-Дністровський 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Технічне обслуговування і експлуатація мереж 
ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 281 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5362 33559741 АВ № 542807 08.09.2010 10.12.2011 радіомовлення не діюча

5363 33559741 АВ № 542808 08.09.2010 10.12.2011 телемовлення не діюча

5364 37158765 АВ № 542809 08.09.2010 07.09.2015 Чернівецька область  ефірного телемовлення не діюча

5365 37111780 АВ № 542810 08.09.2010 07.09.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5366 05905668 АВ № 542811 08.09.2010 07.09.2015 м. Київ не діюча

5367 3007511154 АВ № 542812 10.09.2010 09.09.2015 м. Суми телемереж не діюча

5368 21562972 АВ № 542813 10.09.2010 05.12.2010 06.12.2015 Київська область телемовлення не діюча

5369 21562972 АВ № 542814 10.09.2010 05.12.2010 06.12.2015 Київська область радіомовлення не діюча

5370 25049148 АВ № 542815 10.09.2010 06.07.2013 м. Одеса та Одеська обл. не діюча

5371 31875992 АВ № 542816 10.09.2010 09.09.2015 не діюча

5372 34522974 АВ № 542817 10.09.2010 09.09.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5373 2462506970 АВ № 542818 10.09.2010 09.09.2015 телемереж не діюча

5374 35437555 АВ № 542827 13.09.2010 12.09.2015 телемереж не діюча

5375 20260482 АВ № 542828 13.09.2010 12.09.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5376 30485284 АВ № 542829 13.09.2010 08.11.2010 07.11.2015 м. Лебедин Сумської області не діюча

5377 3238309314 АВ № 542830 14.09.2010 13.09.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Вінницька, Житомирська, Івано-
Франківська, Закарпатська, Львівська, 

Рівненська, Київська, Чернівецька, 
Тернопільська, Хмельницька області, м. 

Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", м. 
Луцьк, 33559741

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Житомирська, Закарпатська, Львівська, 
Рівненська, Київська області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ММДС-

Чернівці", 37158765, м. 
Чернівці

58032, м. Чернівці, вул. 
Головна, 246

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАНЕТ 

КОМУНІКЕЙШЕН", 
37111780, м. Сімферополь

95050, м. Сімферополь, 
вул. Кечкеметська, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне видавництво 
"Преса України" 

Державного управління 
справами, 05905668, м. 

Київ

03047, м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Яременко Олександр 

Віталійович, 3007511154, м. 
Ромни, Сумська обл.

42004, Сумська обл., м. 
Ромни, вул. Урицького, 

71, кв. 106

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомовлення, 
радіозв`язку та 

телебачення, м. Київ, 
21562972

03179, м. Київ, просп. 
Перемоги, 15 км

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомовлення, 
радіозв`язку та 

телебачення, м. Київ, 
21562972

03179, м. Київ, просп. 
Перемоги, 15 км

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
ЕЛС", м. Одеса, 25049148

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Споживче товариство 
"Хвиля",  31875992, м. 

Івано-Франківськ

77300, Івано-
Франківська обл., 

м.Калуш, вул. 
Височанка, 28, корп.А 

смт Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АРДІНВЕСТ", м. 

Сімферополь, 34522974

95007, м. Сімферополь, 
вул. Беспалова, 47 Б, к. 

30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Толстунов Володимир 

Олексійович, 246506970, м. 
Орджонікідзе, 

Дніпропетровська обл.

53300, 
Дніпропетровська обл., 
м. Орджонікідзе, вул. Л. 

Чайкіної, 26, кв. 42

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
ообласті

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРНЕТ-ПОЛІГЛОТ", 

35437555, м. Саки, АР 
Крим

96500, АР Крим, м. 
Саки, вул. Строительна, 

21, 5

м. Армянськ, м. Красноперекопськ АР 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОНТИНЕНТ СЕРВІС", м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
20260482

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Карла Маркса, 68

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Лебедин", м. Лебедин, 
Сумська обл., 30485284

42200, Сумська обл.,м. 
Лебедин, вул. Леніна, 

30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Черниш Дмитро Петрович, 

с. Петрівка, 
Красногвардійський р-н, 

АР Крим, 3238309314

97012, АР Крим, 
Красногвардійський р-

н, с. Петрівка, вул. 
Садова, 15

с. Петрівка Красногвардійського району 
АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 282 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5378 2662919379 АВ № 542831 14.09.2010 13.09.2015 телемереж не діюча

5379 36997279 АВ № 542832 14.09.2010 13.09.2015 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

5380 20927928 АВ № 542833 14.09.2010 13.09.2015 м. Одеса телемереж не діюча

5381 36706444 АВ № 542834 14.09.2010 13.09.2015 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

5382 35934417 АВ № 542835 15.09.2010 14.09.2015 телемереж не діюча

5383 36592603 АВ № 542836 16.09.2010 15.09.2015 м. Київ телемереж не діюча

5384 31059536 АВ № 542837 16.09.2010 15.09.2015 АР Крим не діюча

5385 31720260 АВ № 542841 16.09.2010 15.09.2015 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку міжнародних не діюча

5386 31720260 АВ № 542842 16.09.2010 15.09.2015 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5387 00191129 АВ № 542843 20.09.2010 07.10.2013 Донецька область не діюча

5388 05761614 АВ № 542844 20.09.2010 19.09.2015 Донецька область не діюча

5389 35739013 АВ № 542845 20.09.2010 19.09.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5390 35739013 АВ № 542846 20.09.2010 19.09.2015 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5391 36657969 АВ № 542847 20.09.2010 19.09.2015 м. Калинівка Вінницької області телемереж не діюча

5392 32834999 АВ № 542848 20.09.2010 20.10.2010 19.10.2015 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

5393 30262599 АВ № 542849 20.09.2010 19.09.2015 м. Київ телемереж не діюча

5394 33504137 АВ № 542850 02.09.2010 01.09.2015 телемереж не діюча

5395 30613748 АВ № 542851 22.09.2010 20.07.2015 м. Комсомольськ Полтавської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Токарчук Олександр 

Степанович, 2662919379, м. 
Жовті Води, 

Дніпропетровська обл.

52207, 
Дніпропетровська обл., 

м. Жовті води, вул. 
франка, 34, кв. 78

м. Жовті Води Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"Ютім Медіа", м. Івано-
Франківськ, 36997279

76008, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Тролейбусна, буд. 2 А, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Циклон", 

20927928, м. Одеса

65010, м. Одеса, просп. 
Адміральський, 33-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Веб-світ", м. Бровари, 

Київська обл., 36706444

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Кірова, 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"МОНТАЖ" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"СВЯЗЬТЕХСЕРВІС", м. 
Дніпропетровськ, 35934417

49000, 
Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, пр-
т Газети "Правда", 29, 

к. 102

м. Дніпропетровськ, м. Зеленодольськ, 
смт. Апостолове Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТАРТНЕТ", 36592603, м. 
Київ

04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Східно-

Кримська енергетична 
компанія", 31059536, м. 

Сімферополь

95000, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 74/6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЧНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ 

ІЛЛІЧА", 00191129, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87504, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Левченка, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ", 05761614, м. 
Горлівка, Донецька обл.

84610, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Горлівської дивізії, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Актіо-

Айті", м. Дніпропетровськ, 
35739013

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна В.І. Леніна, 

29-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Актіо-

Айті", м. Дніпропетровськ, 
35739013

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна В.І. Леніна, 

29-А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВІН-

ІНЕТ", 36657969, м. 
Калинівка, Вінницька обл.

22400, Вінницька обл., 
м. Калинівка, вул. 
Маяковського, 7-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЕЛАС", м. Євпаторія, АР 

Крим, 32834999

97420, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул.  

Крупської, 56, оф. 83, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ-2", 30262599, 
м. Київ 

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

33504137

87513, Донецька обл., 
м. Маріуполь, 25  

квартал, 2

м. Донецьк, м. Макіївка Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл. 

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 283 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5396 30613748 АВ № 542852 22.09.2010 20.07.2015 м. Кременчук Полтавської області не діюча

5397 30613748 АВ № 542853 22.09.2010 01.10.2014 Полтавська, Кіровоградська області не діюча

5398 30613748 АВ № 542854 22.09.2010 15.05.2011 м. Кременчук Полтавської області не діюча

5399 35689554 АВ № 542855 22.09.2010 21.09.2015 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

5400 2749320895 АВ № 542856 22.09.2010 21.09.2015 м. Севастополь телемереж не діюча

5401 36708667 АВ № 542857 22.09.2010 21.09.2015 м. Бахчисарай АР Крим телемереж не діюча

5402 33848929 АВ № 542858 23.09.2010 22.09.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5403 21555794 АВ № 542859 23.09.2010 29.12.2010 28.12.2015 Київська область не діюча

5404 24227429 АВ № 542860 23.09.2010 23.12.2010 22.12.2015 телемереж не діюча

5405 2385413451 АВ № 542861 23.09.2010 22.09.2015 м. Армянськ АР Крим телемереж не діюча

5406 36947469 АВ № 542862 23.09.2010 22.09.2015 м. Київ телемереж не діюча

5407 3073105632 АВ № 542863 23.09.2010 22.09.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5408 32970007 АВ № 542866 27.09.2010 26.09.2015 м. Львів телемереж не діюча

5409 3174818656 АВ № 542867 27.09.2010 26.09.2015 м. Сімферополь телемереж не діюча

5410 3146214877 АВ № 542868 27.09.2010 26.09.2015 м. Гадяч Полтавської області телемереж не діюча

5411 2615223178 АВ № 542870 27.09.2010 26.09.2015 м. Кам'янка Черкаської області телемереж не діюча

5412 30301936 АВ № 542871 27.09.2010 26.09.2015 м. Київ не діюча

5413 32292929 АВ № 542872 27.09.2010 08.12.2010 07.12.2015 м. Лисичанськ Луганської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл. 

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл. 

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл. 

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Луренет", 35689554, м. 

Лисичанськ, Луганська обл. 

93118, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, кв. 40 

років Перемоги, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Жиздюк Кирило 
Володимирович, 

2749320895, м. Севастополь

99046, м. Севастополь, 
вул. Ген. Мельника, 15, 

кв. 152

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АКСІ-ЛАН", 36708667, м. 

Бахчисарай, АР Крим

98400, АР Крим, м. 
Бахчисарай, вул. 

Фрунзе, 26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "РЕАЛ-

ВЕБ", 33848929,  м. 
Сімферополь

95034, м. Сімферополь, 
вул. Куйбишева, 25, к. 

163

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПОЛЛІКОММ, ЛТД", 
21555794, м. Київ 

01034, м. Київ, вул. О. 
Гончара, 38А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСТА-

Л", 24227429, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл.

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 38, кв. 71

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Соломаха Юрій 
Володимирович, 

2385413451, м. Армянськ, 
АР Крим 

96012, АР Крим, м. 
Армянськ, мкр. 

Васильєва, 10, кв. 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВЛАЙН", 36947469, м. 
Київ

03113, м. Київ, просп. 
Перемоги, 68/1, оф. 108

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Клочко Олексій Борисович, 

3073105632, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Семафорна, 34, корпус 

Д, кв. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Львівська інформаційна 

мережа", м. Львів, 32970007

79031, м. Львів, вул. 
Стрийська, 202

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сорока Євген Вікторович, 

3174818656, смт 
Гресівське, м. Сімферополь 

95493, м. Сімферополь, 
смт Гресівське, вул. 
Яблочкова, 14, кв. 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Демченко Володимир 

Олександрович, 
3146214877, с. Петрівка-

Роменська, Гадяцький р-н, 
Полтавська обл.

37333, Полтавська обл., 
Гадяцький р-н, с. 

Петрівка-Роменська, 
вул. Руднєва, 25, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Русанжик Іван Георгійович, 
2615223178, с. Криничне, 

Болградський р-н, Одеська 
обл.

68742, Одеська обл., 
Болградський р-н, с. 

Криничне, вул. Леніна, 
120

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрбудінвест", 30301936, 
м. Київ

03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 40-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Лисичанська 

нафтова інвестиційна 
компанія", м. Лисичанськ, 

32292929

93113, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, 371, оф. 1-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 284 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5414 00374962 АВ № 542873 27.09.2010 16.05.2011 15.05.2016 у сільській місцевості не діюча

5415 32785994 АВ № 542874 29.09.2010 28.09.2015 АР Крим не діюча

5416 02071010 АВ № 542875 29.09.2010 28.09.2015 Львівська область не діюча

5417 3196116896 АВ № 542876 29.09.2010 28.09.2015 м. Київ телемереж не діюча

5418 31264424 АВ № 542877 29.09.2010 28.09.2015 м. Глухів Сумської області телемереж не діюча

5419 32969997 АВ № 542878 30.09.2010 29.09.2015 м. Львів телемереж не діюча

5420 36941404 АВ № 542879 30.09.2010 29.09.2015 м. Київ телемереж не діюча

5421 25349525 АВ № 542880 30.09.2010 29.09.2015 телемереж не діюча

5422 31932222 АВ № 542881 30.09.2010 23.12.2010 22.12.2015 телемереж не діюча

5423 23708463 АВ № 542882 30.09.2010 12.02.2014 м. Київ транкінгового не діюча

5424 20839162 АВ № 542892 04.10.2010 необмежений Україна пошта діюча

5425 33298371 АВ № 542893 05.10.2010 04.10.2015 Хмельницька область не діюча

5426 32939522 АВ № 542894 05.10.2010 04.10.2015 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

5427 24144092 АВ № 542895 05.10.2010 26.11.2011 Кіровоградська область не діюча

5428 24144092 АВ № 542896 05.10.2010 13.10.2013 м. Кіровоград не діюча

5429 20266987 АВ № 542897 05.10.2010 22.12.2010 21.12.2015 телемереж не діюча

5430 32097462 АВ № 542898 05.10.2010 22.12.2010 21.12.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Червонослобідський 
спиртовий завод", с. 
Червона Слобода, 

Макарівський р-н, Київська 
обл., 00374962

08042, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. 

Червона Слобода, вул. 
Заводська, 3

с. Червона Слобода, с. Копіївка, с. Юрів 
Макарівського района Київської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Кримський 
ТИТАН", 32785994, м. 

Армянськ, АР Крим

96012, АР Крим, м. 
Армянськ, Північна 

промзона

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Національний університет 
"Львівська політехніка", 

02071010, м. Львів

79013, м. Львів, вул. 
Степана Бандери, 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Тисленко Олександр 

Борисович,  3196116896, м. 
Київ

03022, м. Київ, вул. 
Ломоносова, 63, 

гуртожиток

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ГЛУХІВ", 31264424, м. 

Глухів, Сумська обл.

41400, Сумська обл., м. 
Глухів, вул. Києво-
Московська, 38, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галицька інформаційна 

мережа", м. Львів, 32969997

79031, м. Львів, вул. 
Стрийська, 202

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОРБІНА ТЕЛЕКОМ", 
36941404, м. Київ

03179, м. Київ, вул. 
Ірпінська, 63/5, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє Підприємство 
Телерадіоорганізація 

"Тернопільські 
Телесистеми" Товариства з 

обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

25349525, м. Тернопіль 

46003, м. Тернопіль, 
вул. Крушельницької, 1

м. Тернопіль, м. Кременець, м. 
Теребовля Тернопільської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельне телебачення", 
31932222, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50027, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. О. 
Брозовського, 40, пр. 1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"Укртехзв`язок", м. Київ, 
23708463

01103, м. Київ, 
Залізничне шосе, 41

надання послуг радіозв’язку  (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА 
"ПІЛІГРИМ", 20839162, м. 

Львів

79058, м. Львів, вул. 
Газова, 26, кімн. 308

Пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне акціонерне 
товариство "Будівельна 

компанія "Укрбуд", 
33298371, м. Київ 

02002, м. Київ, вул. 
Марини Раскової, 23

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА 

ПЛЮС", 32939522, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87543, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Лютнева, 46, кв. 36         
      

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІ
ЙНА КОМПАНІЯ КАБС", 
24144092, м. Кіровоград 

25006, м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 20/24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІ
ЙНА КОМПАНІЯ КАБС", 
24144092, м. Кіровоград 

25006, м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 20/24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЛЮДМИЛА", 20266987, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50056, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг, мкр. 
Сонячний, 22-А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕСВІТ", 32097462, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.

50076, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий ріг,  вул. 
Корнійчука, 7-37, 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 285 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5431 25599570 АВ № 542899 05.10.2010 24.01.2011 23.01.2016 м. Донецьк не діюча

5432 1808406510 АВ № 542900 06.10.2010 13.01.2011 12.01.2016 м. Южне Одеської області не діюча

5433 22174887 АВ № 542901 06.10.2010 29.12.2010 28.12.2015 не діюча

5434 2695705410 АВ № 542902 06.10.2010 05.10.2015 м. Свердловськ Луганської області телемереж не діюча

5435 20110825 АВ № 542903 06.10.2010 05.10.2015 Вінницька область не діюча

5436 31396704 АВ № 542904 07.10.2010 06.10.2015 телемереж не діюча

5437 24613003 АВ № 542906 11.10.2010 13.01.2011 12.01.2016 не діюча

5438 20667462 АВ № 542907 11.10.2010 16.05.2016 м. Севастополь, АР Крим не діюча

5439 20171181 АВ № 542909 11.10.2010 10.10.2015 Луганська область телемовлення не діюча

5440 33559741 АВ № 542910 11.10.2010 10.10.2015 Україна ефірне радіомовлення не діюча

5441 33559741 АВ № 542911 11.10.2010 10.10.2015 Україна  ефірного телемовлення не діюча

5442 20171181 АВ № 542912 11.10.2010 10.10.2015 Луганська область радіомовлення не діюча

5443 36459428 АВ № 542913 14.10.2010 13.10.2015 м. Харків телемереж не діюча

5444 34726705 АВ № 542914 14.10.2010 13.10.2015 м. Київ телемереж не діюча

5445 2420918216 АВ № 542915 14.10.2010 13.10.2015 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

5446 3183421674 АВ № 542916 14.10.2010 13.10.2015 м. Київ телемереж не діюча

5447 21562972 АВ № 542917 14.10.2010 06.12.2010 05.12.2015 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ГОРИЗОНТ", 25599570, м. 

Донецьк

83122, Донецьк, вул. 
Куйбишева, 238, к. 106

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сопачов Володимир Ілліч, 

1808406510, м. Южне, 
Одеська обл.

65481, Одеська обл., м. 
Южне, пр. Леніна, 17, 

кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фірма "НАЗІС", 22174887, 
м. Коломия, Івано-
Франківська обл.

78200, Івано-
Франківська обл., м. 

Коломия, вул. 
Яворницького, 22, 67

м. Коломия та Коломийський р-н Івано-
Франківської область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Братінов Олег 

Вячеславович, 2695705410, 
м. Свердловськ, Луганська 

обл.

94812, Луганська обл., 
м. Свердловськ, кв. 60 
років СРСР, 40, кв. 115

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство науково-

виробнича фірма 
"ЕЛЕКОМС", 20110825, м. 

Вінниця

21100, м. Вінниця, вул. 
Карла Маркса, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛАНГЕЙТ", 31396704, м. 
Чернівці 

58000, м. Чернівці, вул. 
Червоноармійська, 55, 

оф. 119

м. Чернівці, м. Кам’янець-Подільський 
Хмельницької області, м. 
Хмельницький, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пілот", 
24613003, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50046, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, мкрн 
Всебратське-2, 50, кв. 

83

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КРЕЛКОМ", 20667462, м. 
Сімферополь

95006, м. Сімферополь, 
вул. Карла Лібкнехта, 

33

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Ровеньківські канали 

телевіщання", 20171181, м. 
Ровеньки, Луганська обл. 

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. Карла 

Маркса, 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк 

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк 

43000, м. Луцьк, вул. 
Словацького, 12, кв. 30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Ровеньківські канали 

телевіщання", 20171181, м. 
Ровеньки, Луганська обл. 

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. Карла 

Маркса, 103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТК 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА 

СТУДЕНТСЬКА 
МЕРЕЖА", 36459428, м. 

Харків

61202, м. Харків, просп. 
Людвіга Свободи, 46, 

кв. 142

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", 34726705, м. 
Київ 

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Райський Ігор Васильович, 
2420918216, м. Мелітополь, 

Запорізька обл.

72307, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Гвардійська, 24, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Новосьолов Максим 

Олегович, 3183421674, м. 
Боярка, Києво-

Святошинський р-н, 
Київська обл.

08154, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

р-н, м. Боярка, вул. 
Крупської, 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомовлення, 
радіозв`язку та 

телебачення, м. Київ, 
21562972

03179, м. Київ, просп. 
Перемоги, 15 км



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 286 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5448 30909674 АВ № 542918 14.10.2010 13.10.2015 телемереж не діюча

5449 19143618 АВ № 542919 14.10.2010 20.01.2011 19.01.2016 не діюча

5450 37121342 АВ № 542922 15.10.2010 14.10.2015 м. Горлівка Донецької області не діюча

5451 34524620 АВ № 542923 15.10.2010 14.10.2015 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

5452 37174389 АВ № 542924 15.10.2010 14.10.2015 м. Київ телемереж не діюча

5453 37121170 АВ № 542926 19.10.2010 18.10.2015 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

5454 31825192 АВ № 542927 19.10.2010 16.02.2011 15.02.2015 не діюча

5455 24586482 АВ № 542928 19.10.2010 13.01.2011 12.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

5456 25072130 АВ № 542929 19.10.2010 16.01.2011 15.01.2016 Хмельницька область не діюча

5457 23343582 АВ № 542930 20.10.2010 16.12.2018 Донецька область не діюча

5458 3217413037 АВ № 542931 20.10.2010 19.10.2015 м. Калуш Івано-Франківської області телемереж не діюча

5459 03573127 АВ № 542932 20.10.2010 19.10.2015 м. Київ телемереж не діюча

5460 13804674 АВ № 542933 20.10.2010 13.01.2011 12.01.2016 м. Перемишляни Львівської області телемереж не діюча

5461 31068556 АВ № 542934 20.10.2010 31.01.2011 30.01.2016 м. Одеса, м. Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

5462 00130926 АВ № 542935 20.10.2010 18.01.2011 17.01.2016 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

5463 32471174 АВ № 542939 25.10.2010 07.02.2011 06.02.2016 не діюча

5464 37065896 АВ № 542940 25.10.2010 24.10.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
БИТСЕРВІС", 30909674, м. 

Сімферополь

95026, м. Сімферополь, 
вул. Гагаріна, 17-А

смт Перевальне Сімферопольського 
району АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СВ", с, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м.Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 40, кв. 272

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЦЕНТРСТРОЙСЕРВІС", 
37121342, м. Горлівка, 

Донецька обл.

84601, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 
Піонерська, 11/1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВ-

АЛЬЯНС", 34524620, м. 
Мелітополь, Запорізька 

обл.

72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, пр-т 50-

річчя Перемоги, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВА 
МЕРЕЖА", 37174389, м. 

Київ

03110, м. Київ, вул. 
Олексіївська, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕРРА-ЛАЙН", 37121170, 
м. Горлівка, Донецька обл.

84626, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 
Рудакова, 38/19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРКОМ", 31825192, м. 
Вільногірськ, 

Дніпропетровська обл.

51700, 
Дніпропетровська обл., 

м. Вільногірськ, вул. 
Леніна, 65, кв. 83

м. Вільногірськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Марс", м. Київ, 24586482

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-
Франківськ

76008, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Пасічна, 21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Донбасенерго", 
м. Горлівка, Донецька обл., 

23343582

83048, м. Донецьк, 
просп. Тітова, 8-Б

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Микитин Володимир 

Васильович, м. Калуш, 
Івано-Франківська обл., 

3217413037

77300, Івано-
Франківська обл., м. 

Калуш, вул. Каракая, 8, 
кв. 67

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІКА-
ТВ", 03573127, м. Київ

04060, м. Київ, вул. 
Подвойського, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ГАЛАКТ", 13804674, м. 
Львів

79021, м. Львів, вул. 
Кульпарівська, 164А, 

кв. 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

КОМПАНІЯ "САТЕЛІТ" 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 
31068556, м. Одеса

65010, м. Одеса, вул. 
Докова, 16, кв. 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"Запоріжжяобленерго", 
00130926, м. Запоріжжя 

69035, м. Запоріжжя, 
вул. Сталеварів, 14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", 32471174, м. 
Донецьк

83060, м. Донецьк, вул. 
Церетелі, 12, кв. 70

м. Краснодон, м. Молодогвардійськ 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДАРЛІКС-КР", 37065896, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50063, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Тухачевського, 50, кв. 4

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 287 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5465 33326754 АВ № 542941 25.10.2010 24.10.2015 м. Шостка Сумської області телемереж не діюча

5466 34960158 АВ № 542942 25.10.2010 24.10.2015 м. Харків телемовлення не діюча

5467 23065309 АВ № 542943 25.10.2010 24.10.2015 Вінницька область у сільській місцевості не діюча

5468 2993119955 АВ № 542944 26.10.2010 25.10.2015 м. Луганськ телемереж не діюча

5469 21133679 АВ № 542945 26.10.2010 25.10.2015 Тернопільська область не діюча

5470 22579609 АВ № 542946 26.10.2010 25.10.2015 Рівненська область не діюча

5471 30386386 АВ № 542948 28.10.2010 27.10.2015 м. Київ, м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

5472 2928115534 АВ № 542949 28.10.2010 27.10.2015 м. Луганськ, м. Донецьк телемереж не діюча

5473 33270712 АВ № 542950 28.10.2010 27.10.2015 м. Дружківка Донецької області телемереж не діюча

5474 37085671 АВ № 542951 28.10.2010 27.10.2015 телемереж не діюча

5475 36724008 АВ № 542952 28.10.2010 27.10.2015 Дніпропетровська область не діюча

5476 13574814 АВ № 542953 28.10.2010 27.01.2011 26.01.2016 не діюча

5477 20786416 АВ № 542954 28.10.2010 Україна пошта діюча

5478 32358008 АВ № 542959 01.11.2010 31.10.2015 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж не діюча

5479 25012300 АВ № 542960 01.11.2010 31.10.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5480 3106610407 АВ № 542961 01.11.2010 31.10.2015 м. Вугледар Донецької області телемереж не діюча

5481 33452681 АВ № 542962 01.11.2010 31.10.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ - ШОСТКА", 
33326754, м. Шостка, 

Сумська обл. 

41100, Сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Комуністична, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. 
Донецьк, 34960158

83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 76, к. 

56 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "Мережа", 
23065309, м. Хмільник 

Вінницької області

22000, Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 1 
Травня, 11, кв. 58

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Бистров Дмитро 

Сергійович, 2993119955, м. 
Луганськ

91015, м. Луганськ, кв. 
Стєпной, 1, кв. 155

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стар 

Софт", 21133679, м. 
Тернопіль

46008, м. Тернопіль, 
вул. Шашкевича, 3, 71

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАНДА", 22579609, м. 
Кузнецовськ, Рівненська 

обл.

34400, Рівненська обл., 
м. Кузнецовськ, майдан 

Незалежності, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІнфоТех", 30386386, м. 
Київ

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 23-А, кв. 

121

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Бутенко Олександр 

Володимирович, 
2928115534, м. Луганськ

м. Луганськ, кв. 
Зарічний, 13, кв. 126

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТЕЛІТ СЕРВІС", 
33270712, м. Краматорськ 

Донецької області

84333, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 

Щербакова, 14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ОРІОН", 
37085671, м. Донецьк

83054, м. Донецьк, 
просп. Київський, 36А

м. Антрацит, м. красний Луч Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГІПТЕЛ", 36724008, м. 

Нікополь, 
Дніпропетровська обл.

53200, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Херсонська, 353-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"МАЛЬТА"  у формі малого 

приватного науково-
виробничого підприємства, 

13574814, м. Новоград-
Волинський, Житомирська 

обл.

11700, Житомирська 
обл., м. Новоград-
Волинський, вул. 

Набережна, 25

м. Житомир, м. Новоград-Волинський 
Житомирської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"САНГА" ЛТД, 20786416, 
м. Червоноград, Львівська 

обл.

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Водна, 5

необмежени
й

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Багатопрофільна фірма 
Експрес, ЛТД", 32358008, 

м. Нікополь 
Дніпропетровської області

53219, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Шевченка, буд. 166, кв. 

27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Горизонт", 25012300, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Донецьке шосе, 7, 426

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Скупченко Тетяна 

Аркадіївна, 3106610407, м. 
Донецьк

83064, м. Донецьк, вул. 
Шутова, 2, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ІНФОРМА-ТЕЛ", 

33452681, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

50000, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Жовтнева, 18/1              

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 288 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5482 30888560 АВ № 542963 01.11.2010 31.10.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5483 20187667 АВ № 542964 01.11.2010 31.01.2011 30.01.2016 м. Красний Луч, Луганської області телемереж не діюча

5484 20187667 АВ № 542965 01.11.2010 31.01.2011 30.01.2016 Луганська область  ефірного телемовлення не діюча

5485 13610929 АВ № 542967 04.11.2010 03.11.2015 телемереж не діюча

5486 35355216 АВ № 542968 04.11.2010 03.11.2015 телемереж не діюча

5487 30310652 АВ № 542969 04.11.2010 03.11.2015 телемереж не діюча

5488 30310652 АВ № 542970 04.11.2010 03.11.2015 м. Стрий Львівської області ефірне радіомовлення не діюча

5489 35631426 АВ № 542971 04.11.2010 03.11.2015 м. Черкаси телемереж не діюча

5490 35091793 АВ № 542972 04.11.2010 03.11.2015 телемереж не діюча

5491 00227560 АВ № 542973 03.11.2010 02.11.2015 м. Київ не діюча

5492 2497710475 АВ № 542974 05.11.2010 04.11.2015 м. Бучач Тернопільської області телемереж не діюча

5493 2985500952 АВ № 542975 08.11.2010 07.11.2015 м. Новояворівськ Львівської області телемереж не діюча

5494 32649598 АВ № 542976 08.11.2010 необмежений Україна пошта діюча

5495 21996377 АВ № 542977 08.11.2010 07.11.2015 Донецька область не діюча

5496 00206539 АВ № 542978 09.11.2010 13.01.2011 12.01.2016 Одеська область не діюча

5497 2427307053 АВ № 542979 09.11.2010 08.11.2015 м. Лисичанськ Луганської області не діюча

5498 25117789 АВ № 542980 09.11.2010 08.11.2015 м. Донецьк не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія КСК", 
30888560, м. 

Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Свердлова, б. 39, к. 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіомовна компанія 
"Луч", 20187667, м. 

Красний Луч, Луганська 
обл.

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, 20-Г

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіомовна компанія 
"Луч", 20187667, м. 

Красний Луч, Луганська 
обл.

94517, Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. 

Студентська, 20-Г

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІЛІЯ", 

13610929, м. 
Зеленодольськ, 

Апостолівський р-н, 
Дніпропетровська обл.

53860, 
Дніпропетровська обл., 
Апостолівський р-н, м. 
Зеленодольськ, пров. 

Молодіжний, 4, А

м. Зеленодольськ Апостолівського 
района Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІС 

ПРОВАЙДЕР", 35355216, 
м. Зеленодольськ, 

Апостолівський р-н, 
Дніпропетровська обл.

53860, 
Дніпропетровська обл., 
Апостолівський р-н, м. 

Зеленодольськ, вул. 
Карла Маркса, 14, кімн. 

430

м. Зеленодольськ Апостолівського 
района Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

30310652, м. Стрий, 
Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Коссака, 

9

м. Стрий, с. Дуліби Стрийського району, 
м. Дрогобич Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

30310652, м. Стрий, 
Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Коссака, 

9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", 
35631426, м. Черкаси

18021, м. Черкаси, вул. 
Героїв Сталінграда, 22, 

кв. 321

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ,ЛТД", 
35091793, м. Черкаси

18006, м. Черкаси, вул. 
Сержанта Волкова, 145

м. Сміла, Умань, Канів Черкаської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Компанія 

Росток", 00227560, м. Київ

03067, м. Київ, бульв. 
Івана Лепсе, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Дудлій Василь Романович, 

2497710475, м. Бучач, 
Тернопільська обл.

48400, Тернопільська 
обл., м. Бучач, вул. 
Галицька, 32, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Гарбали Іван Дмитрович, 

2985500952, м. Одеса

65029, м. Одеса, вул. 
Градоначальницька, 19, 

кв. 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрмедіа-Запоріжжя", 
32649598

69600, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 152-В

Пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

багатогалузева комерційна 
фірма "СУПУТНИК", 

21996377, м. Добропілля, 
Донецька обл.

85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. 

Гагаріна, 22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Одеський 
припортовий завод", 
00206539, м. Южне, 

Одеська обл.

65481, Одеська обл., м. 
Южне, вул. Заводська, 

3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Ханевич Юрій 

Михайлович, 2427307053, 
м. Лисичанськ, Луганська 

обл.

93118, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, кв. 

Ленінського 
комсомолу, 30, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Квант", 

25117789, м. Донецьк

83017, м. Донецьк, 
бульв. Шевченка, 27-А, 

ком. 204

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 289 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5499 2448317242 АВ № 542981 09.11.2010 21.01.2011 20.01.2016 телемереж не діюча

5500 24798764 АВ № 542982 09.11.2010 08.11.2015 м. Дружківка Донецької області телемереж не діюча

5501 2841410178 АВ № 542983 09.11.2010 08.11.2015 телемереж не діюча

5502 1877907314 АВ № 542984 09.11.2010 08.11.2015 телемереж не діюча

5503 34385585 АВ № 542987 11.11.2010 10.11.2015 м. Українка Київської області телемереж не діюча

5504 24887634 АВ № 542988 11.11.2010 10.11.2015 м. Обухів Київської області телемереж не діюча

5505 21653930 АВ № 542989 11.11.2010 03.02.2011 02.02.2016 м. Чернівці та          Чернівецька обл. не діюча

5506 25579900 АВ № 542990 11.11.2010 31.01.2011 12.12.2014 м. Донецьк та Донецька область не діюча

5507 2082136999 АВ № 542991 11.11.2010 31.01.2011 30.01.2016 м. Димитров Донецької області телемереж не діюча

5508 31545208 АВ № 542992 11.11.2010 16.11.2013 м. Одеса не діюча

5509 30825689 АВ № 542994 15.11.2010 14.11.2015 м. Сімферополь, с. Дубки АР Крим телемереж не діюча

5510 32250318 АВ № 542995 15.11.2010 14.11.2015 не діюча

5511 30168976 АВ № 542996 15.11.2010 14.11.2015 телемереж не діюча

5512 32980172 АВ № 542997 15.11.2010 14.11.2015 м. Київ не діюча

5513 24991426 АВ № 542998 15.11.2010 14.11.2015 телемереж не діюча

5514 05427938 АВ № 542999 15.11.2010 16.01.2019 Луганська область діюча

5515 24025708 АВ № 543000 15.11.2010 09.02.2011 08.02.2016 м. Красноперекопськ АР Крим телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Хомич Наталія Петрівна, 
2448317242, м. Горлівка, 

Донецька обл. 

84624, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Безсонова, 15/41    

м. Горлівка, м. Дзержинськ Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АГРОТЕХСЕРВІС", 
24798764, м. Дружківка, 

Донецька обл.

84200, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. 

Фурманова, 145

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Тригуб Сергій Васильович, 
284140178, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.

50008, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 41, кв. 44

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кіщак Іван Олексійович, 
1877907314, с. Волиця 

(Волицька С/Р), 
Сокальський р-н, Львівська 

обл.

80080, Львівська обл., 
Сокальський р-н, с. 

Волиця (Волицька С/Р)

м. Сокаль, смт Жвирка Сокальського 
району Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"БАРД ПЛЮС", 34385585, 
м. Обухів Київської області

08702, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Миру, 14-А 

             

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"БАРД", 24887634, м. 
Обухів Київської області

08702, Київська обл., м. 
Обухів, вул. Миру, 14-А 

             

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Кошута, 8, кв. 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес" м. 
Донецьк, 25579900

83048, м. Донецьк, вул. 
Левицького, 15, кв. 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Котовський Олександр 

Віталійович, 2082136999, м. 
Димитров, Донецька обл.

85327, Донецька обл., 
м. Димитров, м-н 

Молодіжний, 39-31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія "Альфа 
ТВ ПЛЮС" дочірнє 

підприємство товариства з 
обмеженою 

відповідальністю "Альфа 
ТВ", 31545208, м. Одеса

65029, м. Одеса, вул. 
Композитора 

Ніщинського, 38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"МРІЯ", 30825689, м. 
Сімферополь

95000, м. Сімферополь, 
вул. Кримської правди, 

6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АТРАКОМ", 32250318, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Мечникова, 3, оф. 307

м. Донецьк, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, 

Сімферополь, Харків

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС", 
30168976, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Лермонтова, 1, прим. 81

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НетАссіст", 32980172, м. 
Київ

04213, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 54, 

кв. 57

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РІКОНА", 24991426, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Лермонтова, 1, прим. 81

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство 

"СТАХАНОВСЬКИЙ 
ВУЗОЛ ВИРОБНИЧО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ЗВ'ЯЗКУ", 05427938, м. 
Стаханов, Луганська обл.

94005, Луганська обл., 
м. Стаханов, вул. 

Леніна, 3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"БКС-СИВАШ", 24025708, 
м. Красноперекопськ, АР 

Крим

96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. 

Толбухіна, 9, оф. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 290 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5516 35244333 АВ № 546001 01.07.2010 Харківська область пошта діюча

5517 31089487 АВ № 546002 01.07.2010 30.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

5518 30675390 АВ № 546003 01.07.2010 30.06.2015 м. Київ не діюча

5519 2610018836 АВ № 546005 02.07.2010 01.07.2015 Харківська область не діюча

5520 33830754 АВ № 546006 02.07.2010 05.07.2012 м. Київ не діюча

5521 36139888 АВ № 546007 02.07.2010 01.07.2015 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

5522 32053844 АВ № 546008 02.07.2010 01.07.2015 м. Новояворівськ Львівської області телемереж не діюча

5523 23364394 АВ № 546014 07.07.2010 07.12.2010 06.12.2015 м. Дніпропетровськ ефірне радіомовлення не діюча

5524 21772155 АВ № 546015 07.07.2010 06.07.2015 смт Ясенівський Луганської області телемереж не діюча

5525 30693708 АВ № 546016 08.07.2010 07.07.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5526 22917762 АВ № 546017 08.07.2010 07.07.2015 телемереж не діюча

5527 33080470 АВ № 546018 08.07.2010 07.07.2015 м. Одеса телемереж не діюча

5528 31720260 АВ № 546019 08.07.2010 07.07.2015 м. Вишгород Київської області телемереж не діюча

5529 23269549 АВ № 546020 08.07.2010 22.09.2010 21.09.2015 телемереж не діюча

5530 30274667 АВ № 546021 08.07.2010 02.09.2010 01.09.2015 телемереж не діюча

5531 23703980 АВ № 546031 08.07.2010 27.09.2011 не діюча

5532 23703980 АВ № 546032 08.07.2010 07.09.2011 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛІНТЕК-ТЕЛЕКОМ", м. 

Харків, 35244333

61003, м. Харків, пров. 
Дубового, 1, оф. 6

необмежени
й

Пересилання простих та реєстрованих листів, 
поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 

кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СКАЙ 

ВІЖН УКРАЇНА", м. Київ, 
31089487

04071, м. Київ, вул. 
Воздвиженська, 10А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІКА 

зв'язоксервіс", 30675390, м. 
Київ

01133, м. Київ, б-р Лесі 
Українки, 15-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Ваньков 
Микола Іванович, м. 
Харків, 2610018836

61184, м. Харків, вул. 
Ком. Корка, 48/2, к. 140

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕНЕРДЖІ ТЕЛЕКОМ", м. 
Київ, 33830754

01011, м. Київ, вул. 
Різницька, 6, кв. 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товаристово з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИСТАЛ ТЕЛЕКОМ", 
смт Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 36139888

08623, Київська обл., 
Васильківський р-н, смт 

Калинівка, вул. 
Калініна, 2, кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Науково-виробниче 

підприємство "ЛЕОКОМ", 
м. Львів, 32053844

79017, м. Львів, вул. 
Коціловського, 16, кв. 

15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіокомпанія 
СКІФІЯ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 

23364394

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 2-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фермерське господарство 
"МІРАЖ-94", с. Ребрикове, 

Антрацитівський р-н, 
Луганська обл., 21772155

94665, Луганська обл., 
Антрацитівський р-н, с. 

Ребрикове

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Трініті", 

м. Запоріжжя, 30693708

69077, м. Запоріжжя, 
вул. Літня, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 
НЕТ", м. Київ, 22917762

03127, М. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 89

мм. Київ, Севастополь, Вінниця, Луцьк, 
Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, 

Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, 
Кіровоград, Сімферополь, Луганськ, 

Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, 
Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, 
Хмельницький, Черкаси, Чернівці, 

Чернігів

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙ СІ 
ЕН", м. Одеса, 33080470

65062, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 67, 

кв. 26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

м. Київ, 31720260

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Радіоорганізація 

"Львівська жінка", м. Львів, 
23269549

79054, м. Львів, вул. 
Виговського, 39/52

м. Нововолинськ, м. Ковель, м. 
Володимир-Волинський Волинської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіоорганізація 

"Лев", м.Львів, 30274667

79054, м. Львів, 
вул.Караджича, 13/32

м. Львів, м. Новояворівськ, м. Сокаль, м. 
Стебник Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКОМЛАЙН", м. Київ, 

23703980

01054, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 88 

літери А-Б

м. Київ, Київська, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька, Миколаївська, 

Одеська, Херсонська області, м. 
Севастополь, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКОМЛАЙН", м. Київ, 

23703980

01054, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 88 

літери А-Б

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Харківська, Хмельницька, Чернігівська, 
Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 291 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5533 23703980 АВ № 546033 08.07.2010 02.04.2011 Україна не діюча

5534 14333937 АВ № 546034 12.07.2010 01.07.2017 Україна не діюча

5535 14333937 АВ № 546035 12.07.2010 03.12.2013 Україна не діюча

5536 14333937 АВ № 546036 12.07.2010 18.08.2019 Україна міжнародного не діюча

5537 14333937 АВ № 546037 12.07.2010 18.08.2019 Україна міжміського не діюча

5538 14333937 АВ № 546038 12.07.2010 27.09.2021 Україна CDMA-450 не діюча

5539 36404756 АВ № 546039 12.07.2010 11.07.2015 м. Київ телемереж не діюча

5540 37049240 АВ № 546049 13.07.2010 12.07.2015 Херсонська область не діюча

5541 33519981 АВ № 546121 08.07.2010 07.07.2015 м. Кіровоград телемереж не діюча

5542 2871519499 АВ № 546122 14.07.2010 13.07.2015 м. Сокиряни Чернівецької області телемереж не діюча

5543 30001108 АВ № 546123 14.07.2010 13.07.2015 м. Запоріжжя Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5544 2926207498 АВ № 546125 14.07.2010 13.07.2015 м. Житомир телемереж не діюча

5545 3066615716 АВ № 546127 14.07.2010 13.07.2015 м. Полтава телемереж не діюча

5546 1190126 АВ № 546158 12.07.2010 31.10.2010 30.10.2015 АР Крим Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5547 1190126 АВ № 546159 12.07.2010 07.11.2010 06.11.2015 м. Севастополь Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКОМЛАЙН", м. Київ, 

23703980

01054, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 88 

літери А-Б

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): Дозволяється на дання послуг міжнародного 

та міжміського комутованого телефонного зв'язку 
загального користування, з правом надання послуг 

абонентам місцевих телефонних мереж

Дозволяється на дання 
послуг міжнародного 

та міжміського 
комутованого 

телефонного зв'язку 
загального 

користування, з правом 
надання послуг 

абонентам місцевих 
телефонних мереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", м. Київ, 
14333937

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", м. Київ, 
14333937

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15

Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з 
рухомими об'єктами та надання послуг з їх 

використанням

ліцензія дає право 
ліцензіату розробляти, 

споруджувати, 
володіти та 

експлуатувати мережі 
стільникового зв’язку 

загального 
користування NMT-

450, Нордик стандарт, 
GSM-900, PSN, DCS-

1800 та надавати 
відповідні послуги 

зв’язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", м. Київ, 
14333937

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", м. Київ, 
14333937

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", м. Київ, 
14333937

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СУЧАСНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ",  м. Київ, 
36404756

02090, м. Київ, вул. 
Азербайджанська, 8-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ЧОРНОБАЇВКА 

ЗВ'ЯЗОК", м. Херсон, 
37049240

73000, м. Херсон, 
проїзд Військовий, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 

ШТОРМ", м. Кіровоград, 
33519981

25006, м. Кіровоград, 
пров. Гулака-

Артемовського, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Моцак Іван Іванович, с. 

Коболчин, Сокирянський р-
н, Чернівецька обл., 

2871519499

60231, Чернівецька 
обл., Сокирянський р-н, 

с. Коболчин

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Січ-

Інфоком", м. Запоріжжя, 
30001108

69063, м. Запоріжжя, 
вул. Свердлова, 21

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Осаула Михайло 

Дмитрович, м. Житомир, 
2926207498

10031, м. Житомир, вул. 
Маршала Рибалка, 2, 

кв. 121

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Шиян Сергій 

Володимирович, м. 
Полтава, 3066615716

36028, м. Полтава, 
пров. Ломаний, 38-А, 

кв. 51

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 292 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5548 1190126 АВ № 546160 12.07.2010 31.10.2010 30.10.2015 АР Крим ефірне радіомовлення не діюча

5549 1190126 АВ № 546161 12.07.2010 07.11.2010 06.11.2015 м. Севастополь ефірне радіомовлення не діюча

5550 1190126 АВ № 546162 12.07.2010 31.10.2010 30.10.2015 АР Крим  ефірного телемовлення не діюча

5551 1190126 АВ № 546163 12.07.2010 07.11.2010 06.11.2015 м. Севастополь  ефірного телемовлення не діюча

5552 1190043 АВ № 546164 12.07.2010 12.09.2010 11.09.2015 ефірне радіомовлення не діюча

5553 1190043 АВ № 546165 12.07.2010 12.09.2010 11.09.2015  ефірного телемовлення не діюча

5554 1190043 АВ № 546166 12.07.2010 12.09.2010 11.09.2015 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5555 23439655 АВ № 546167 14.07.2010 13.07.2015 м. Севастополь телемереж не діюча

5556 30250426 АВ № 546168 14.07.2010 28.10.2010 27.10.2015 м. Краматорськ Донецької області телемереж не діюча

5557 31066353 АВ № 546169 14.07.2010 07.12.2010 06.12.2015 Сумська область не діюча

5558 19028202 АВ № 546170 14.07.2010 20.09.2010 20.09.2015 не діюча

5559 37038244 АВ № 546172 13.07.2010 необмежений Україна пошта діюча

5560 31316718 АВ № 546175 21.07.2010 Україна пошта діюча

5561 30613748 АВ № 546176 21.07.2010 20.07.2015 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
радіотелевізійний 

передавальний центр 
Автономної Республіки 
Крим, м. Сімферополь, 

01190126

95015, АР Крим,              
           м. Сімферополь,   

                   вул. 
Батуріна, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Вінницької, Волинської, Донецької, 
Дніпропетровської, Запорізької, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Полтавської, Сумської, 
Рівненської, Тернопільської, 

Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей, м. 

Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Вінницької, Волинської, Донецької, 
Дніпропетровської, Запорізької, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Полтавської, Сумської, 
Рівненської, Тернопільської, 

Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей, м. 

Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Донецька, Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"МИСТ", м. Севастополь, 
23439655

99002, м. Севастополь, 
вул. Надії Краєвої, 16-

А, кв. 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телерадіоорганізація "ТРК 
"КРАМОТОРСЬК" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, м. 

Краматорськ, Донецька 
обл., 30250426

84331, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. 

Двірцева, 57

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУМСЬКІ 

ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", м. 
Суми, 31066353

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", м. Київ, 
19028202

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19А

м. Київ, Одеська, Дніпропетровська, 
Львівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІН 

ТАЙМ", 37038244, м. Київ

04071, м. Київ, вул. 
Набережно-Лугова, 2-Г

Пересилання поштових переказів, простих та 
реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нова 

Пошта", 31316718, м. 
Полтава

36039, м. Полтава, вул. 
Фрунзе, 57

необмежени
й

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"СЕТІЛАЙТ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 30613748

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 293 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5562 31066353 АВ № 546177 21.07.2010 20.07.2015 Сумська область до 1000 номерів не діюча

5563 32171294 АВ № 546178 19.07.2010 18.07.2015 м. Рівне телемереж не діюча

5564 2738800676 АВ № 546180 19.07.2010 18.07.2015 м. Чугуїв Харківської області телемереж не діюча

5565 36105639 АВ № 546181 20.07.2010 19.07.2015 м. Малин Житомирської області телемереж не діюча

5566 1188827 АВ № 546182 21.07.2010 10.11.2010 09.11.2015 Харківська область ефірне радіомовлення не діюча

5567 1188827 АВ № 546183 21.07.2010 10.11.2010 09.11.2015 Харківська область  ефірного телемовлення не діюча

5568 21562972 АВ № 546184 19.07.2010 18.07.2015 м. Київ ефірного телемовлення не діюча

5569 34806413 АВ № 546185 21.07.2010 20.07.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5570 1188827 АВ № 546186 21.07.2010 10.11.2010 09.11.2015 Харківська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5571 2788703450 АВ № 546187 20.07.2010 19.07.2015 м. Запоріжж телемереж не діюча

5572 30931228 АВ № 546188 19.07.2010 18.07.2015 м. Київ телемереж не діюча

5573 36503927 АВ № 546189 21.07.2010 20.07.2015 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

5574 30613748 АВ № 546190 21.07.2010 20.07.2015 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

5575 36503927 АВ № 546191 21.07.2010 20.07.2015 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

5576 30109015 АВ № 546192 22.07.2010 11.11.2010 10.11.2015 міжміського не діюча

5577 21850300 АВ № 546197 13.07.2010 15.09.2010 14.09.2015 м. Алчевськ Луганської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУМСЬКІ 

ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", м. 
Суми, 31066353

40024, м. Суми, вул. 
Харківська, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УНІВЕРСАЛ-ТЕЛЕКОМ", 
м. Рівне, 32171294

33003, м. Рівне, вул. 
Струтинської, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Єфременков Дмитро 

Анатолійович, м. Чугуїв, 
Харківська обл., 

2738800676

63503, Харківська обл., 
м. Чугуїв, вул. 

Кожедуба, 9, кв. 62

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛЮКС.НЕТ", 36105639, м. 
Малин, Житомирська обл.

11602, Житомисрька 
обл., м. Малин, вул. 

Гагаріна, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Центр технічної 

експлуатації і управління 
радіорелейних ліній, 

радіомовлення, 
радіозв`язку та 

телебачення, м. Київ, 
21562972

03179, м. Київ, просп. 
Перемоги, 15 км

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "МГ 

ЛАЙН", м. Київ, 34806413

02100, м. Київ, вул. 
Будівельників, 29

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, м. 

Харків, 01188827

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1 А

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Козоброд Андрій 

Андрійович, м. Запоріжжя, 
2788703450

69005, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 133, кв. 

149

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

МЕРЕЖІ", м. Київ, 
30931228

03126, м. Київ, вул. 
Михайла Донця, 12-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕКСТРАТЕЛ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 36503927

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"СЕТІЛАЙТ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 30613748

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕКСТРАТЕЛ", м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 36503927

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Леніна, 8/18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Івано-Франківська, Закарпатська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, 
Полтавська, Рівненська, Хмельницька, 
Тернопільська, Херсонська, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька, Київська 
області, м. Київ, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Алчевські 
телекомунікаційні 

системи", м. Алчевськ, 
Луганська обл., 21850300

94207, Луганська обл., 
м. Альчевськ, вул. 

Леніна, буд. 42

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 294 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5578 22602691 АВ № 546198 23.07.2010 12.02.2014 м. Чортків Тернопільської області не діюча

5579 36596613 АВ № 546199 15.07.2010 16.07.2015 Київська область не діюча

5580 36907227 АВ № 546200 22.07.2010 21.07.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж не діюча

5581 2812208840 АВ № 546201 13.07.2010 27.10.2010 26.10.2010 м. Дебальцеве Донецької області не діюча

5582 36469038 АВ № 546202 23.07.2010 необмежений Україна пошта діюча

5583 36623505 АВ № 546203 23.07.2010 22.07.2015 м. Харків не діюча

5584 36602140 АВ № 546204 07.07.2010 06.07.2015 м. Київ, м. Харків телемереж не діюча

5585 35573239 АВ № 546205 21.07.2010 20.07.2015 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку міжнародних не діюча

5586 32771630 АВ № 546217 03.08.2010 25.01.2011 24.01.2016 м. Київ не діюча

5587 21060561 АВ № 546218 03.08.2010 08.11.2010 07.11.2015 м. Гадяч Полтавської області не діюча

5588 20571874 АВ № 546219 03.08.2010 25.11.2010 24.11.2015 Київська область ефірне радіомовлення не діюча

5589 3002900352 АВ № 546220 03.08.2010 02.08.2015 м. Свердловськ Луганської області телемереж не діюча

5590 2964005339 АВ № 546221 03.08.2010 02.08.2015 м. Ясинувата Донецької області телемереж не діюча

5591 30171549 АВ № 546222 03.08.2010 02.08.2015 телемереж не діюча

5592 33909258 АВ № 546223 04.08.2010 20.12.2011 м. Васильків телемереж не діюча

5593 3092410193 АВ № 546224 04.08.2010 03.08.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

5594 31025465 АВ № 546225 04.08.2010 03.08.2015 Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

м. Тернопіль, 22602691

46001, м. Тернопіль, 
бульв. Шевченка, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне пыдприэмство 
"УАТЕЛ", м. Біла Церква, 
Київська обл., 36596613

09117, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. Богдана 

Хмельницького, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛОКОМ", 36907227, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл.

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Кравченка, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Гребенюкова Вікторія 

Вікторівна, 2812208840, м. 
Дебальцеве, Донецька обл.

84700, Донецька обл., 
м. Дебальцеве, вул. 

Мокієвської, 96

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Провідна 

кур`єрська служба 
України", м. Київ, 36469038

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, 26

Пересилання реєстрованих листів, бандеролей та 
посилок масою до 30 кілограмів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦЕНТР 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ОНЛАЙН", 

36623505, м. Харків

61129, м. Харків, просп. 
Тракторобудівників, 

158, кв. 43

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕНЕРДЖІТЕЛ", м. Київ, 
36602140

02002, м. Київ, вул. 
Раїси Окіпної, 4, прим. 

174

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕТН", 

м. Київ, 35573239

01021, м.Київ, вул. 
Московська, буд. 24, кв. 

21

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", 

32771630, м. Київ

02152, м. Київ, просп. 
П. Тичини, 5, кв. 175

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ВІЗИТ", 
21060561, м. Гадяч, 

Полтавська обл.

37300, Полтавська обл., 
м. Гадяч, вул. Леніна, 

11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
Радіопередавальний центр, 

20571874, м. Бровари, 
Київська обл. 

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Кутузова, 

6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Оксаній Вадим 
Олександрович, 
3002900352, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл. 

94812, Луганська обл., 
м. Свердловськ, кв. 60 
років СРСР, 19, кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сапунов Олександр 

Анатолійович, м. 
Ясинувата, Донецька обл., 

2964005339

86000, Донецька обл., 
м. Ясинувата, вул. 
Некрасова, 8, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЕЛАН", м. Одеса, 

30171549

65117, м. Одеса, вул. 
Академіка Заболотного, 

34

м. Одеса, с. Крижанівка, с. Ліски 
Комінтернівського району Одеської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Міський телевізійний 
центр", м. Васильків, 

київської обл., 33909258 

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. 

Грушевського, 17-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Волощенко Олександр 

Володимирович, м. 
Чернівці, 3092410193

58004, м. Чернівці, вул. 
Шипинська, 1, Д

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТИРОЛОПТФАРМТОРГ
", м. Київ, 31025465

01004, м. Київ, вул. 
Горького, 14, кв. 26

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 295 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5595 23531065 АВ № 546226 04.08.2010 03.08.2015 Київська область не діюча

5596 33147283 АВ № 546227 06.08.2010 05.08.2015 м. Київ телемереж не діюча

5597 2875401594 АВ № 546228 06.08.2010 05.08.2015 м. Добропілля Донецької області телемереж не діюча

5598 31442320 АВ № 546230 09.08.2010 08.08.2015 м. Львів телемереж не діюча

5599 35874180 АВ № 546231 09.08.2010 08.08.2015 м. Джанкой АР Крим телемереж не діюча

5600 32818249 АВ № 546232 09.08.2010 08.08.2015 м. Чернігів телемереж не діюча

5601 30162618 АВ № 546233 09.08.2010 08.08.2015 Львівська область не діюча

5602 3152211779 АВ № 546234 09.08.2010 08.08.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5603 1188477 АВ № 546235 09.08.2010 07.11.2010 06.11.2015 Одеська область ефірне радіомовлення не діюча

5604 1188477 АВ № 546236 09.08.2010 07.11.2010 06.11.2015 Одеська область  ефірного телемовлення не діюча

5605 1188477 АВ № 546237 09.08.2010 07.11.2010 06.11.2015 Одеська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5606 21922399 АВ № 546238 09.08.2010 11.11.2010 10.11.2015 телемереж не діюча

5607 22859846 АВ № 546239 09.08.2010 22.09.2010 01.01.2013 не діюча

5608 20650935 АВ № 546240 10.08.2010 17.11.2010 16.11.2015 Кіровоградська область радіомовлення не діюча

5609 20650935 АВ № 546241 10.08.2010 17.11.2010 16.11.2015 Кіровоградська область ефірного телемовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Українські 
національні комунікації 

"УНК", м. Славутич, 
Київська обл., 23531065

07100, Київська обл., м. 
Славутич, Київський 

квартал, 8, кв. 14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товаричтво з обмеженою 
відповідальністю "АЙТІ-

МАРК", м. Київ, 33147283

01032, м. Київ, вул. 
Льва Толстого, буд. 55 

А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Пилипець Костянтин 

Іванович, 2875401594, м. 
Білозерске, м. Добропілля, 

Доннцька обл.

85013, Донецька обл., 
м. Добропілля, м. 
Білозерске, вул. 

Будівельна, 5, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бізнес і 

технології", м. Львів. 
31442320

79070. м. Львів, пр-т 
Червоної калини, 45

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СЕВЕРОКРИМСЬКІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 

СИСТЕМИ", м. 
Сімферополь, 35874180

95006, м. Сімферополь, 
пров. Кронштадтський, 

8, кв. 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ланком", 

м. Чернігів, 32818249

14013, м. Чернігів, вул. 
Савчука, 3, кв. 159

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Львівський державний 

завод "ЛОРТА", 30162618, 
м. Львів

79601, Львівська обл., 
м. Львів, вул. Патона, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Олійник Дмитро 

Олександрович, м. 
Дніпропетровськ, 

3152211779

49080, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Замполіта Бєляєва, буд. 
4, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

65063, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 3

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ВІДРОДЖЕННЯ", 

21922399, смт Ювілейне, 
Дніпропетровський р-н, 
Дніпропетровська обл.

52005, 
Дніпропетровська обл., 
Дніпропетровський р-н, 

смт Ювілейне, вул. 
Радгоспна, 40

смт. Ювілейний , с. Партизанське 
Дніпропетровського району та м. 
Синельникове Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", м. Київ, 
22859846

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

м. Київ, Харківська, Донецька, 
Дніпропетровська, Одеська області, АР 

Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології D-AMPS

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

20650935, м. Кіровоград

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

20650935, м. Кіровоград

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 296 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5610 20650935 АВ № 546242 10.08.2010 17.11.2010 16.11.2015 Кіровоградська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5611 31245380 АВ № 546243 10.08.2010 09.08.2015 м. Житомир телемереж не діюча

5612 36870318 АВ № 546247 12.08.2010 11.08.2015 м. Пологи Запорізької області телемереж не діюча

5613 2360215939 АВ № 546248 11.08.2010 10.08.2015 м. Новогродівка Донецької області телемереж не діюча

5614 20701466 АВ № 546250 16.08.2010 15.08.2015 АР Крим не діюча

5615 34478559 АВ № 546254 16.08.2010 15.08.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5616 33482632 АВ № 546255 17.08.2010 16.08.2015 телемереж не діюча

5617 22501369 АВ № 546256 17.08.2010 25.11.2010 24.11.2015 Одеська область не діюча

5618 30551142 АВ № 546257 17.08.2010 16.08.2015 м. Золочів Львівської області телемереж не діюча

5619 34936083 АВ № 546259 19.08.2010 18.08.2015 м. Київ телемереж не діюча

5620 2717201637 АВ № 546260 19.08.2010 18.08.2015 м. Токмак Запорізької області телемереж не діюча

5621 34359707 АВ № 546261 19.08.2010 18.08.2015 Донецька область не діюча

5622 35678218 АВ № 546264 25.08.2010 24.08.2015 м. Київ телемереж не діюча

5623 2595222661 АВ № 546265 25.08.2010 24.08.2015 м. Ходорів, Львівської обл. телемереж не діюча

5624 2322405579 АВ № 546266 25.08.2010 21.11.2010 20.11.2015 м. Бровари Київської області не діюча

5625 04947142 АВ № 546267 25.08.2010 27.09.2011 м. Київ, Київська область не діюча

5626 2846108573 АВ № 546270 27.08.2010 27.08.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Кіровоградський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр, 

20650935, м. Кіровоград

25001, м. Кіровоград, 
вул. Садова, 88

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ММП-СЕРВІС", м. Київ, 

31245380

03057, м. Київ, вул. 
Металістів, 17, кв. 401

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПОЛОГІВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", 36870318, м. 
Пологи, Запорізька обл.

70600, Запорізька обл., 
м. Пологи, вул. 

Пролетарська, 75

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Лисяков Ігор Іванович, 

Донецька обл., 2360215939

85400, Донецька обл., 
м. Селидове, вул. 

Чернишевського, 18, кв. 
36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробнича компанія 
"Кримтел", 20701466, м 

Сімферополь

95024, АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. 1-й 
Кінной Армії, 21А, к. 

51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЬЮКОМ СИСТЕМС", м. 
Київ, 34478559

01103, м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 13

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, Привокзальна 

площа, 3

м. Київ, м. Буча, смт Бородянка 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОКСЕРВІС
", 22501369, м. Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Тираспольська, 19, кв. 

18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПАН-

ТЕЛЕКОМ", м. Київ, 
30551142

01004, м. Київ, пл. 
Бессарабська, 9/1, кв. 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Танграм 
Україна", м. Київ 34936083

01042, м. Київ, вул. 
П.Лумумби, 10, корп. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Фурсов Сергій 

Миколайович, м. Токмак, 
2717201637

71700, Запорізька обл., 
м. Токмак, вул. 

Революційна, 18, кв. 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Зуївський 

енергомеханічний завод, м. 
Донецьк, 34359707

83085, Донецька обл., 
м. Донецьк. Вул. 

Баумана, 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Домашня мережа", м. 
Київ, 35678218

04655, м. Київ, вул. 
Артема, 1-5, офіс 710

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Підлужна Оксана 

Михайлівна, Львівська 
обл., 2595222661

81750, Львівська обл., 
м. Ходорів, вул. 
Шептицького, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Топіха Олександр 

Михайлович, 2322405579, 
м. Бровари, Київська обл. 

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. Кірова, 

88, кв. 101

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгово-
промисловий дім "І.П.С.",  

04947142, м. Київ

04112, м. Київ, вул. 
Тимофія Шамрила, 7-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кривоус Андрій 

Сергійович, м. Запоріжжя, 
2846108573

69124, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. 
Рубана, 24, кв. 429

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 297 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5627 00152307 АВ №542772 27.08.2010 03.11.2010 02.11.2015 не діюча

5628 2856105818 АГ № 506504 19.11.2010 18.11.2015 м. Добропілля Донецької області телемереж не діюча

5629 2405105914 АГ № 506505 19.11.2010 10.02.2011 09.02.2016 м. Рені Одеської області телемереж не діюча

5630 2010700216 АГ № 506506 19.11.2010 18.11.2015 телемереж не діюча

5631 32658555 АГ № 506507 19.11.2010 18.11.2015 м. Київ телемереж не діюча

5632 32560060 АГ № 506508 19.11.2010 18.11.2015 м. Київ телемереж не діюча

5633 05393139 АГ № 506509 19.11.2010 18.11.2015 Дніпропетровська область не діюча

5634 37277769 АГ № 506510 19.11.2010 18.11.2015 Львівська область не діюча

5635 13711292 АГ № 506511 19.11.2010 18.11.2015 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

5636 34896507 АГ № 506512 19.11.2010 18.11.2015 м. Київ телемереж не діюча

5637 34012705 АГ № 506513 19.11.2010 18.11.2015 м. Суми не діюча

5638 31720260 АГ № 506514 22.11.2010 14.02.2011 13.02.2016 Україна не діюча

5639 31720260 АГ № 506515 22.11.2010 21.11.2015 телемереж не діюча

5640 01190043 АГ № 506516 22.11.2010 20.02.2011 19.02.2016 Житомирська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5641 3120618197 АГ № 506517 24.11.2010 23.11.2015 м. Біляївка Одеської області телемереж не діюча

5642 32721129 АГ № 506518 24.11.2010 14.12.2010 13.12.2015 Житомирська область не діюча

5643 25019457 АГ № 506523 24.11.2010 08.12.2010 07.12.2015 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО 

"ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА 
ФІНАНСОВО-

ПРОМИСЛОВА 
НАФТОВА КОМПАНІЯ 

"УКРТАТНАФТА", м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 00152307

39609, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3

м. Кременчук та Кременчуцький район 
Полтавської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Молодняк Руслан 

Петрович, 2856105818, м. 
Добропілля, Донецька обл.

85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. 
Радянська, 6, кв. 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Хаджиміті Григорій 

Костянтинович, 
2405105914, м. Рені, 

Одеська обл.

68800, Одеська обл., м. 
Рені, ІІ провулок 

Зелений, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Чернов Валерій Іванович, 

2010700216, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50027, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Костенка, 11, кв. 4

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕРАБІТ", 32658555, м. 
Київ

03127, м. Київ, просп. 
40-річчя Жовтня, 100/2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНЕТ 
КОМУНІКАЦІЇ", 32560060, 

м. Київ

01030, м. Київ, вул. 
Леонтовича, 9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 
05393139, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл.

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 115

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛНЕТ", 37277769, м. 
Львів

79020, м. Львів, вул. 
Лазаренка, 2, кімн. 39

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД 
ПОБУТРАДІОТЕХНІКА", 

13711292, м. Бровари, 
Київська обл.

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. 

Незалежності, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХЕЛПТЕХ", 34896507, м. 
Київ

02099, м. Київ, вул. 
Російська, 50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БІЗНЕСКОМ", 34012705, 

м. Суми

40030, м. Суми, пл. 
Незалежності, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ 

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ 

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Нікополь Дніпропетровської області, 
м. Кременчук Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

м. Київ, 01190043

04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 10

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Чернега Олександр 

Анатолійович, м. Біляївка, 
Одеська обл., 3120618197

67600, Одеська обл., м. 
Біляївка, пров. 1-й 

Нижній, 10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Берд-Телеком", 32721129, 
м. Бердичів Житомирської 

області

13306, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

К. Лібкнехта, 79

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"СкайЛінк", 25019457, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50044, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Військове містечко, 33, 

"Будинок побутових 
послуг" 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 298 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5644 37295458 АГ № 506524 26.11.2010 25.11.2015 м. Донецьк телемереж не діюча

5645 13449523 АГ № 506525 26.11.2010 25.11.2015 не діюча

5646 31252513 АГ № 506526 26.11.2010 25.11.2015 м. Керч АР Крим телемереж не діюча

5647 37112495 АГ № 506527 29.11.2010 28.11.2015 телемереж не діюча

5648 00191000 АГ № 506532 30.11.2010 29.11.2015 Дніпропетровська область не діюча

5649 04713033 АГ № 506533 30.11.2010 29.11.2015 не діюча

5650 23959099 АГ № 506534 30.11.2010 29.11.2015 м. Львів телемереж не діюча

5651 20280935 АГ № 506535 07.12.2010 01.01.2016 не діюча

5652 20280935 АГ № 506536 07.12.2010 21.01.2013 АР Крим, Львівська, Одеська області не діюча

5653 20280935 АГ № 506537 07.12.2010 21.01.2013 не діюча

5654 20280935 АГ № 506538 07.12.2010 16.10.2012 Дніпропетровська область не діюча

5655 20280935 АГ № 506539 07.12.2010 26.11.2013 Дніпропетровська область не діюча

5656 20280935 АГ № 506540 07.12.2010 31.12.2015 не діюча

5657 20280935 АГ № 506541 07.12.2010 31.12.2012 не діюча

5658 22000319 АГ № 506542 07.12.2010 29.11.2011 м. Донецьк та Донецька область не діюча

5659 22000319 АГ № 506543 07.12.2010 12.11.2012 м. Донецьк та Донецька область не діюча

5660 32292929 АГ № 506557 08.12.2010 07.12.2010 м. Лисичанськ Луганської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОНЛАЙН УКРАЇНА", 
37295458, м. Донецьк

83121, м. Донецьк, 
просп. Київський, 1Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "ГАМАЮН", 
13449523, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50050, 
Дніпропетровська обл. , 

м. Кривий Ріг, вул. 
ХХІІ Партз'їзду, 8

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БОСПОР-ТЕЛЕКОМ", 
31252513, м. Керч, АР 

Крим

98312, АР Крим, м. 
Керч, вул. 

Островського, 2А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДІДАН ГРУП", 37112495, 
м. Макіївка, Донецька обл.

86157, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Дзержинського, 22/28

м. Макіївка, м. Харцизьк Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00191000, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

50000, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг             

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

01034, м. Київ, вул. 
Лисенка, 6

м. Київ, Київська, Вінницька, 
Житомирська, Хмельницька, 

Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-виробниче 
підприємство товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

"СТЕЛІТ", 23959099, м. 
Львів 

79070, м. Львів, вул. 
Хуторівка, 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Київська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Черкаська, Чернівецька, 
м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
цифрового 

стільникового 
стандарту CDMA 800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Закарпатська, Миколаївська, Сумська, 
Хмельницька, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 
Київська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Вінницька, Волинська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Полтавська, харківська, 

Херсонська, Чернігівська області, м. 
Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОРІС", 

22000319, м. Донецьк

83003, м. Доецьк, вул. 
Капітана Ратникова, 1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОРІС", 

22000319, м. Донецьк

83003, м. Доецьк, вул. 
Капітана Ратникова, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЛИСИЧАНСЬКА 
НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ", 32292929, м. 
Лисичанськ, Луганська обл.

93113, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, 371, кімн. 1-
А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 299 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5661 30624330 АГ № 506558 08.12.2010 07.02.2011 06.02.2016 у сільській місцевості не діюча

5662 23420213 АГ № 506559 08.12.2010 07.12.2015 м. Донецьк телемереж не діюча

5663 35936791 АГ № 506560 08.12.2010 07.12.2015 м. Луганськ телемереж не діюча

5664 22470048 АГ № 506561 08.12.2010 07.12.2015 м. Одеса телемереж не діюча

5665 20854218 АГ № 506562 08.12.2010 18.01.2011 17.01.2016 не діюча

5666 2815905157 АГ № 506563 09.12.2010 08.12.2015 телемереж не діюча

5667 20057835 АГ № 506564 09.12.2010 08.12.2015 не діюча

5668 32292929 АГ № 506566 08.12.2010 08.12.2010 07.12.2015 м. Лисичанськ Луганської області не діюча

5669 25033689 АГ № 506567 10.12.2010 24.07.2012 м. Одеса та Одеська область не діюча

5670 25033689 АГ № 506569 13.12.2010 24.07.2012 м. Одеса та Одеська область не діюча

5671 36993211 АГ № 506571 13.12.2010 12.12.2015 м. Славута Хмельницької області телемереж не діюча

5672 36993211 АГ № 506572 13.12.2010 12.12.2015 м. Шепетівка Хмельницької області телемереж не діюча

5673 36993211 АГ № 506573 13.12.2010 12.12.2015 м. Нетішин Хмельницької області телемереж не діюча

5674 25049148 АГ № 506574 13.12.2010 06.07.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

5675 36607881 АГ № 506575 13.12.2010 12.12.2015 телемереж не діюча

5676 13767950 АГ № 506578 16.12.2010 15.12.2015 Кіровоградська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРИМСЬКА 
ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ", 30624330, м. 
Сімферополь

95043, м. Сімферополь, 
вул. Дзержинського, 

13/5, к. 32

Сільська місцевість Сімферопольського 
району АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОН АПЕКС", 23420213, 

м. Донецьк

83050, м. Донецьк, 
просп. Театральний, 24

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РТ 
СЕРВІС", 35936791, м. 

Луганськ

91005, м. Луганськ, вул. 
Комбайная, 63 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕХНОСЕРВІС", 
22470048, м. Одеса

65076, м. Одеса, вул. 
Рекордна, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Вільне 
слово з України", 20854218, 

м. Львів 

79039, м. Львів, вул. 
Комарова, 1

м. Жовква, м. Пустомити, Львівської 
області, м. Дубно Рівненської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Магир Тарас Андрійович, 

2815905157, смт Добротвір, 
Кам'янка-Бузький р-н, 

Львівська обл.

80411, Львівська обл., 
Кам'янка-Бузький р-н, 

смт Добротвір, вул. 
Шевченка, 5

смт Добротвір Кам'янка-Бузького 
району Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані”, 20057835, м. 

Київ 

01021, м. Київ, узвіз 
Кловський, 12 А

Вінницька, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЛИСИЧАНСЬКА 
НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ", 32292929, м. 
Лисичанськ, Луганська обл.

93113, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 

Свердлова, 371, кімн. 1-
А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС", 

25033689, м. Одеса 

65088, м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 

55 "В"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС", 

25033689, м. Одеса 

65012, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕР-

ЛІНК", 36993211, м. 
Нетішин, Хмельницька обл.

30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, 

просп. Курчатова, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕР-

ЛІНК", 36993211, м. 
Нетішин, Хмельницька обл.

30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, 

просп. Курчатова, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕР-

ЛІНК", 36993211, м. 
Нетішин, Хмельницька обл.

30100, Хмельницька 
обл., м. Нетішин, 

просп. Курчатова, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ ЕЛС", 
25049148, м. Одеса 

65012, м. Одеса, вул. 
Жуковського, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИВБАСТЕЛЕКОМ", 
36607881, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50036, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, буд. 14 А, 

оф. 701

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фірма "ЕМПІЛС-ЛТД" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

13767950, м. Кіровоград

25020, м. Кіровоград, 
вул. Богдана 

Хмельницького, 203 
"А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 300 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5677 36230227 АГ № 506581 16.12.2010 15.12.2015 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

5678 31757877 АГ № 506583 20.12.2010 19.12.2015 м. Хорол Полтавської області телемереж не діюча

5679 37029010 АГ № 506584 20.12.2010 19.12.2015 телемереж не діюча

5680 13939799 АГ № 506585 20.12.2010 19.12.2015 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

5681 35506199 АГ № 506586 20.12.2010 19.12.2015 м. Чернігів телемереж не діюча

5682 14144866 АГ № 506587 20.12.2010 19.12.2015 м. Дунаївці Хмельницької області телемереж не діюча

5683 3113509336 АГ № 506588 20.12.2010 19.12.2015 телемереж не діюча

5684 3040910895 АГ № 506589 20.12.2010 19.12.2015 смт Новодонецьке Донецької області телемереж не діюча

5685 2530306913 АГ № 506590 20.12.2010 19.12.2015 м. Запоріжжя телемереж не діюча

5686 30253385 АГ № 506591 20.12.2010 19.12.2015 м. Біла Церква Київська область не діюча

5687 25072130 АГ № 506592 20.12.2010 19.12.2015 Івано-Франківська область не діюча

5688 2331912012 АГ № 506593 20.12.2010 20.01.2011 19.01.2016 Львівська область не діюча

5689 37218567 АГ № 506594 16.12.2010 15.12.2015 м. Сєверодонецьк Луганської області телемереж не діюча

5690 31126003 АГ № 506595 16.12.2010 15.12.2015 Одеська область не діюча

5691 30109015 АГ № 506603 22.12.2010 16.05.2011 15.05.2016 АР Крим міжміського не діюча

5692 31360270 АГ № 506604 22.12.2010 21.12.2015 м. Київ телемереж не діюча

5693 24512928 АГ № 506605 22.12.2010 21.12.2015 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАН 
ТРЕЙС", 36230227, м. 

Бориспіль, Київська обл.

08300, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. 

Головатого, 4, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія "ЮВК", 
31757877, м. Хорол, 

Полтавська обл.

37800, Полтавська обл., 
м. Хорол, вул. Карла 

Маркса, 29, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юаінет+", 37029010, 
Волинська обл., м. 

Володимир-Волинський 

44700                          
Волинська обл., м. 

Володимир-
Волинський, вул. 

Устилузька 19

м. Володимир-Волинський Волинської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
"ЧУМГАК", 13939799, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл.

39610, Полтавська обл., 
м. Кременчук, просп. 50 
років Жовтня, 3, кв. 112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І.Т.Т. 

ТЕХНОЛОГІЯ", 35506199, 
м. Чернігів

14032, м. Чернігів, вул. 
Рокоссовського, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ФНБ", 14144866, м. 

Дунаївці, Хмельницька обл.

32400, Хмельницька 
обл., м. Дунаївці, вул. 

Красінських, 5/1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Запорожський Дмитро 

Владиславович, 
3113509336, м. Донецьк

83054, м. Донецьк, вул. 
Політбійців, 10, кв. 157

м. Донецьк, м. Ясинувата Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Колтунов Євген 
Володимирович, 
3040910895, смт 
Новодонецьке, м. 

Добропілля, Донецька обл.

85010, Донецька обл., 
м. Добропілля, смт 
Новодонецьке, вул. 

Куйбишева, 12, кв. 27

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Лебедєв Олег Львович, 

2530306913, м. Запоріжжя

69065, м. Запоріжжя, 
вул. Дудикіна, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "РОСАВА", 

30253385, м. Біла Церква, 
Київська обл.

09108 м. Біла Церква 
Київська обл, вул. 
Леаневського 91

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-
Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Пасічна, 21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Білоус Олег 
Іванович, 2331912012, с. 

Добрівляни, Стрийський р-
н, Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
Стрійський р-н, с. 
Добрівляни, вул. 

Довженка, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БАЙТ-СД", 37218567, м. 
Сєверодонецьк, Луганська 

обл.

93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, 

просп. Радянський, 41 
Ж

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРОСС-

ОВДІЙ", 31126003, смт 
Овідіополь, Одеська обл.

67801, Одеська обл., 
смт Овідіополь, вул. 

Леніна, 220

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса 

65007, м. Одеса, вул. 
Мала Арнаутська, 66

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРЛІНК", 31360270, м. 
Київ

02660, м. Київ, вул. 
Електротехнічна, 4-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕДІАНА", 24512928, м. 
Мелітополь, Запорізька 

обл.

72319, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Рози Люксембург, 17, 
кв. 137

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 301 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5694 21179960 АГ № 506606 22.12.2010 01.09.2015 м. Харків не діюча

5695 32135675 АГ № 506608 22.12.2010 21.12.2015 Харківська область не діюча

5696 34376895 АГ № 506609 22.12.2010 21.12.2015 телемереж не діюча

5697 25619166 АГ № 506610 22.12.2010 21.12.2015 смт Варва Чернігівської області телемереж не діюча

5698 2271600260 АГ № 506611 22.12.2010 06.12.2011 м. Бердичів Житомирської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

5699 33473282 АГ № 506612 22.12.2010 21.12.2015 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5700 30184815 АГ № 506613 22.12.2010 21.12.2015 не діюча

5701 33736178 АГ № 506614 22.12.2010 03.03.2011 02.03.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку не діюча

5702 1804202823 АГ № 506616 27.12.2010 26.12.2015 телемереж не діюча

5703 25536761 АГ № 506617 27.12.2010 26.12.2015 не діюча

5704 31865722 АГ № 506618 27.12.2010 26.12.2015 м. Київ телемереж не діюча

5705 30615174 АГ № 506619 27.12.2010 16.05.2011 15.05.2016 м. Борислав Львівської області телемереж не діюча

5706 34306833 АГ № 506625 28.12.2010 27.12.2015 м. Рівне телемереж не діюча

5707 34306833 АГ № 506626 28.12.2010 27.12.2015 м. Луцьк телемереж не діюча

5708 21890713 АГ № 506628 30.12.2010 07.11.2015 м. Павлоград Дніпропетровської області не діюча

5709 01059900 АГ № 506629 30.12.2010 16.05.2011 15.05.2016 не діюча

5710 35228945 АВ  № 593150 26.10.2011 25.10.2016 м. Сімферополь телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Харківські  
Телекомунікаційні 

системи" 21179960,  м. 
Харків

61022 м. Харків вул. 
Сумська 49, 2 поверх, 

№4-1, № 4-20.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"МІСЬКИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР", 32135675, м. 

Харків

61166, м. Харків, просп. 
Леніна, 38

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ТЕКС", 34376895, м. 
Прилуки, Чернігівська обл.

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. 

Гімназична, 88

м. Червонозаводське Лохвицького 
району Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
телерадіокомпанія 

"Інтелектуальні кабельні 
системи", 25619166, м. 

Прилуки, Чернігівська обл.

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. 

Гімназична, 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Коренівська Наталія 

Павлівна, 2271600260, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Б. Хмельницького, 1 А, 
кв. 134

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Колесо 

Нетворк, 33473282,               
    м. Харків 

49000 м. 
Дніпропетровськ 

Проспект Карла Маркса 
8, кв.24  

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", 
30184815, м. Харків 

61070, м. Харків, вул. 
Академіка Проскури, 1

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Одеська, 

Харківська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕМОРЕКС ТЕЛЕКС 
КОММУНІКАТІОНС УА", 

33736178, м. Київ 

03187, м. Київ, вул. 
Академіка Заболотного, 

20-А

м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська,            

Рівненська, Херсонська, Чернігівська 
області, АР Крим

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Іванець Галина Федорівна, 

1804202823, смт 
Нижньогірський,  АР Крим 

97100, АР Крим, смт 
Нижньогірський, вул. 

Папаніна, 36

с. Сім'яне Нижньогірського району АР 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галос", 25536761, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50055, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Мухіної, 15, прим. 137

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПЕРСОНАЛЬНІ 

ТЕЛЕСИСТЕМИ", 
31865722, м. Київ

02160, м. Київ, вул. 
Фанерна, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія БТБ", 
м. Борислав, Львівська обл., 
30615174                                 

                                   

82300, Львівська обл., 
м. Борислав, вул. Д. 

Галицького, 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 
УКРАЇНА", 34306833, м. 

Львів

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 
УКРАЇНА", 34306833, м. 

Львів

79066, м. Львів, вул. 
Сихівська, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіотехнічна 
лабораторія", 21890713, м. 

Павлоград, 
Дніпропетрвоська обл. 

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. 
Кравченка, 2, кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", 
01059900, м. Львів

79000, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Львівська, Тернопільська, Рівненська, 
Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 
Комунікації Сімферополя", 
35228945, м. Сімферополь

вул. Джанкойська, 104, м. 
Сімферополь, 95018

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 302 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5711 20075595 АВ № 583001 04.05.2011 11.04.2015 м. Київ не діюча

5712 36369146 АВ № 583016 05.05.2011 04.05.2016 телемереж не діюча

5713 36369146 АВ № 583017 05.05.2011 04.05.2016 телемереж не діюча

5714 3138410492 АВ № 583018 05.05.2011 04.05.2016 телемереж не діюча

5715 26209430 АВ № 583019 06.05.2011 05.05.2016 Донецька область не діюча

5716 2685602530 АВ № 583020 05.05.2011 04.05.2016 Сумська область не діюча

5717 21322854 АВ № 5830201 21.06.2011 26.11.2012 м. Хмельницький радіального  не діюча

5718 31561226 АВ № 583031 10.05.2011 25.06.2013 м. Умань Черкаської області не діюча

5719 24378341 АВ № 583032 10.05.2011 23.02.2013 м. Київ не діюча

5720 24378341 АВ № 583033 10.05.2011 20.02.2013 м. Київ не діюча

5721 19199961 АВ № 583034 10.05.2011 06.10.2013 не діюча

5722 19199961 АВ № 583035 10.05.2011 22.06.2015 Донецька область не діюча

5723 19199961 АВ № 583036 10.05.2011 29.11.2011 не діюча

5724 19199961 АВ № 583037 10.05.2011 29.11.2011 не діюча

5725 00191307 АВ № 583038 10.05.2011 07.11.2017 діюча

5726 24783432 АВ № 583039 10.05.2011 03.11.2015 м. Первомайськ Миколаївської  області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "СІТІ НЕТ", 

20075595, м. Київ

01024, м. Київ, вул. 
Пилипа Орлика, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
1 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Алчевськ, Луганська обл.

94214, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. Гмирі, 

20, кв. 50

м. Лисичанськ, м. Кремінна Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Алчевськ, Луганська обл.

94214, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. Гмирі, 

20, кв. 50

м. Алчевськ, м. Брянка, м. Кіровськ, м. 
Перевальськ, м. Стаханов Луганської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Лавриненко Сергій 

Олександрович, 
3138410492, смт Пісківка, 

Бородянський р-н, Київська 
обл.

07820, Київська обл., 
Бородянський р-н, смт 

Пісківка, вул. 
Радянська, 199

смт Пісківка Бородянського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ 

"СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР", 
26209430, м. Одеса

65007, м. Одеса, вул. 
Водопровідна, 16

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Усипенко Василь 
Володимирович, 

2685602530, с. Ясенове, 
Охтирський р-н, Сумська 

обл.

42745, Сумська обл., 
Охтирський р-н, с. 

Ясенове, вул. Н. 
Петренко, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Подільська 

Телефонна Компанія "Мітел", 
21322854, м. Хмельницький

29013, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 67/1

Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) 
радіального  

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТІМ", 31561226, м. Умань, 

Черкаська обл.

20300, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Леніна, 

76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

КОМУНІКАЦІЇ", 24378341, 
м. Київ

01011, м. Київ, вул. 
Лєскова, 9

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): надання послуг міжнародного та 

міжміського комутованого телефонного зв'язку в 
мережах зв'язку загального користування

міжнародного та 
міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

КОМУНІКАЦІЇ", 24378341, 
м. Київ

01011, м. Київ, вул. 
Лєскова, 9

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів): надання послуг місцевого телефонного 

зв'язку в мережах зв'язку загального користування

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ", 19199961, м. 

Київ

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

м. Київ, м. Вишневе Київської області, 
м. Харків, м. Запоріжжя, м. 

Дніпропетровськ, м. Дніпродзержинськ 
та м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області, м. Донецьк, м. Макіївка та м. 
Маріуполь Донецької області, м. Львів, 
м. івано-Франківськ, м. Хмельницький, 
м. Тернопіль, м. Одеса, м. Миколаїв, м. 

Херсон, м. Сімферополь, м. Севастополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ", 19199961, м. 

Київ

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ", 19199961, м. 

Київ

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

АР Крим, м. Севастополь, м. Київ, 
Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Харківська, Херсонська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ", 19199961, м. 

Київ

01011, м. Київ, пров. 
Кутузова, 3

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Луганська, Полтавська, Кіровоградська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, 
Хмельницька, Закарпатська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Криворізький 
залізорудний комбінат", 
00191307, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50029, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Симбірцева, 1А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Телевізійні 

кабельні мережі 
"ВСЕСВІТ", 24783432, м. 
Первомайськ, Луганська 

обл.

55213, Миколаївська 
обл., м. Первомайск, 

вул. Грушевського, 41, 
кв. 58, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 303 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5727 00190928 АВ № 583040 10.05.2011 14.06.2017 не діюча

5728 00191856 АВ № 583041 10.05.2011 05.06.2018 м. Докучаєвськ Донецької області діюча

5729 00227560 АВ № 583042 10.05.2011 02.11.2015 м. Київ не діюча

5730 2649501364 АВ № 583043 12.05.2011 11.05.2016 телемереж не діюча

5731 00191023 АВ № 583045 13.05.2011 29.01.2017 не діюча

5732 00190977 АВ № 583046 13.05.2011 18.02.2015 Дніпропетровська область не діюча

5733 23631097 АВ № 583048 13.05.2011 19.10.2013 не діюча

5734 02647763 АВ № 583049 13.05.2011 07.10.2018 м. Бердянськ Запорізької області діюча

5735 02647763 АВ № 583050 13.05.2011 15.01.2014 м. Бердянськ Запорізької області проводове радіомовлення не діюча

5736 19054629 АВ № 583051 13.05.2011 02.09.2012 м. Одеса та Одеська область не діюча

5737 36546761 АВ № 583055 17.05.2011 16.05.2016 м. Київ не діюча

5738 2896421877 АВ № 583056 17.05.2011 16.05.2016 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

5739 2897901784 АВ № 583057 17.05.2011 16.05.2016 телемереж не діюча

5740 31242602 АВ № 583058 17.05.2011 16.05.2016 м. Київ телемереж не діюча

5741 31242602 АВ № 583059 17.05.2011 16.05.2016 м. Київ не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00190928, м. 

Орджонікідзе, 
Дніпропетровська обл.

53300, 
Дніпропетровська обл., 
м. Орджонікідзе, вул. 

Калініна, 11

м. Орджонікідзе Дніпропетровської 
ообласті

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДОКУЧАЄВСЬКИЙ 
ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191856, м. 
Докучаєвськ, Донецька обл.

85740, Донецька обл., 
м. Докучаєвськ, вул. 

Тельмана, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНІЯ РОСТОК", 
00227560,  м. Київ

03067, м. Київ, бульв. 
Івана Лепсе, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Ливитіна Ольга 
Олександрівна, 
2649501364, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл.

94812, Луганська обл., 
м. Свердловськ, вул. 

Карла Лібкнехта, 1, кв. 
23

м. Червонопартизанськ Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Північний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00191023, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50079, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00190977, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50066, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИСТЕМ 
"КВАНТ" ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

"АТОМСЕРВІС", 23631097, м. 
Южноукраїнськ, Миколаївська 

обл.

55002, Миколаївська 
обл., м. 

Южноукраїнськ, просп. 
Леніна, 38

м. Южноукраїнськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт", 02647763, 
м. Бердянськ, Запорізька 

обл.

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Котляревського-
Волкова, 12/24

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт", 02647763, 
м. Бердянськ, Запорізька 

обл.

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Котляревського-
Волкова, 12/24

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ФІРМА "ТСТ,ЛТД", 
19054629, м. Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Десятого квітня, 16

Надання послуг радіозв'язку (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІНТЕЛЕКОМ-С", 
36546761, м. Київ 

03194, м. Київ, вул. 
Зодчих, 30 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Карішев Дмитро 
Володимирович, 

2896421877, м. Бровари, 
Київська обл.

07400, Київська обл., м. 
Бровари, бульв. 

Незалежності, 10, 105

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Несміян Марина 
Володимирівна, 

2897901784, с. Путрівка, 
Васильківський р-н, 

Київська обл.

08625, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул. Фрунзе, 

38

смт Калинівка, с. Данилівка, смт 
Глеваха Васильківського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА", 

31242602, м. Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА", 

31242602, м. Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 304 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5742 2614923936 АВ № 583060 17.05.2011 16.05.2016 Луганська область не діюча

5743 33979194 АВ № 583061 17.05.2011 16.05.2016 Чернівецька область не діюча

5744 24558215 АВ № 583062 17.05.2011 12.10.2013 м. Чернігів не діюча

5745 2271600260 АВ № 583063 17.05.2011 06.12.2011 м. Бердичів Житомирської області Технічне обслуговування і експлуатація телемереж не діюча

5746 20770332 АВ № 583064 17.05.2011 16.05.2016 Львівська область не діюча

5747 35726575 АВ № 583065 18.05.2011 17.05.2016 м. Київ не діюча

5748 3005404917 АВ № 583066 18.05.2011 17.05.2016 м. Калуш Івано-Франківської області телемереж не діюча

5749 2756017496 АВ № 583069 20.05.2011 19.05.2016 телемереж не діюча

5750 2989611532 АВ № 583070 20.05.2011 19.05.2016 м. Дніпропетровськ не діюча

5751 35205713 АВ № 583071 20.05.2011 19.05.2016 м. Золоте, м. Гірське Луганської області телемереж не діюча

5752 36103233 АВ № 583072 20.05.2011 19.05.2016 не діюча

5753 20745713 АВ № 583073 20.05.2011 28.12.2012 АР Крим не діюча

5754 3067413356 АВ № 583079 25.05.2011 24.05.2016 м. Долина Івано-Франківська область не діюча

5755 33077646 АВ № 583080 25.05.2011 24.05.2016 м. Алчевськ Луганської області телемереж не діюча

5756 2685602530 АВ № 583081 25.05.2011 24.05.2016 Сумська область радіомовлення не діюча

5757 35542326 АВ № 583082 25.05.2011 24.05.2016 м. Калинівка Вінницької області телемереж не діюча

5758 25013937 АВ № 583083 25.05.2011 14.12.2011 13.12.2016 м. Тернівка Дніпропетровської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - 
підприємець Захарченко 

Юрій Анатолійович, 
2614923936, м. Брянка, 

Луганська обл.

94104, Луганська обл., 
м. Брянка, вул. Рудя, 15, 

кв. 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
фірма "ФЕНІКС ВТ", 
33979194, м. Чернівці 

58029, м. Чернівці, 
просп. Незалежності, 
114А, оф. 218-1-218-6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОСНОВА-ТВ", 24558215, 

м. Чернігів

14013, м. Чернігів, вул. 
О. Молодчого, 46, кімн. 

602

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Коренівська Наталія 

Павлівна, 2271600260, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Шелушкова, 43

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Стрийський 

вагоноремонтний завод", 
20770332, м. Стрий 
Львівської області

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Зубенка, 

2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НАЙСНЕТ ПЛЮС", 
35726575, м. Київ

04086, м. Київ, вул. 
Петропавлівська, 34-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Хрущ Андрій Богданович, 

3005404917, м. Калуш, 
Івано-Франківська обл.

77300, Івано-
Франківська обл., м. 
Калуш, вул. Богдана 

Хмельницького, 18, кв. 
41

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Крюков Олексій 

Миколайович, 2756017496, 
с. Чорнухине, 

Перевальський р-н, 
Луганська обл.

94340, Луганська обл., 
Перевальський р-н, с. 

Чорнухине, вул. 
Брагіна, 2, кв. 1

с. Чорнухине Перевальського району 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Бондаренко Володимир 
Іванович, 2989611532, м. 

Дніпропетровськ

49116, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Довженка, 9А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СКС-

ПЕРВОМАЙСЬК", 
35205713, м. Первомайськ, 

Луганська обл.

93200, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 
Театральна, 5, кв. 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕФАНТ", 36103233, м. 

Донецьк 

83004, м. Донецьк, вул. 
Артема, 197Б

м. Донецьк, м. Жданівка, смт 
Пантелеймонівка Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРІСНЕТ", 20745713, м. 

Сімферополь

95011, м. Сімферополь, 
вул. Гоголя, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Романишин Віктор 

Васильович, 3067413356, м. 
Калуш, Івано-Франківська 

обл.

77300, Івано-
Франківська обл., м. 
Калуш, вул. Богдана 

Хмельницького, 18, кв. 
30

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", 33077646 , м. 
Алчевськ, Луганська обл.

94204, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. 

Ленінградська, 41 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Усипенко Василь 
Володимирович, 

2685602530, с. Ясенове, 
Охтирський р-н, Сумська 

обл.

42745, Сумська обл., 
Охтирський р-н, с. 

Ясенове, вул. Н. 
Петренко, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ВІНАСТЕРІСК", 

35542326, м. Хмільник, 
Вінницька обл.

22000, Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 1 

Травня, 38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТТВ-СЕРВІС", 25013937, 

м. Тернівка, 
Дніпропетровська обл. 

51500, 
Дніпропетровська обл., 

м. Тернівка, бульв. 
Артема, 6, кв. 76 А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 305 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5759 01059900 АВ № 583084 25.05.2011 22.08.2011 21.08.2016 Львівська, Івано-Франківська області міжміського не діюча

5760 30613292 АВ № 583087 27.05.2011 26.05.2016 телемереж не діюча

5761 00176383 АВ № 583089 27.05.2011 26.05.2015 Донецька область не діюча

5762 37380108 АВ № 583090 27.05.2011 26.05.2016 Донецька область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5763 2589115836 АВ № 583091 27.05.2011 26.05.2016 не діюча

5764 00191773 АВ № 583092 27.05.2011 20.07.2013 Донецька область не діюча

5765 00131305 АВ № 583139 30.05.2011 24.12.2017 м. Київ діюча

5766 32785994 АВ № 583140 30.05.2011 28.09.2015 АР Крим не діюча

5767 31550176 АВ № 583141 30.05.2011 05.09.2018 діюча

5768 14310371 АВ № 583142 30.05.2011 03.12.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

5769 22815333 АВ № 583144 30.05.2011 18.03.2018 м. Чернігів та Чернігівська область діюча

5770 2283312692 АВ № 583145 31.05.2011 22.12.2011 21.12.2016 смт Нижньогірський АР Крим телемереж не діюча

5771 2706207415 АВ № 583146 31.05.2011 30.05.2016 м. Вільнянськ Запорізької області телемереж не діюча

5772 34047921 АВ № 583147 02.06.2011 01.06.2016 телемереж не діюча

5773 32289591 АВ № 583148 02.06.2011 01.06.2016 телемереж не діюча

5774 30416855 АВ № 583149 02.06.2011 01.06.2016 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

5775 37596792 АВ № 583150 30.05.2011 29.05.2016 м. Чернівці телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", 
01059900, м. Львів

79000, м. Львів, вул. 
Гоголя, 1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "ВІЗИТ-
С", 30613292, м. Саки, АР 

Крим

96500, АР Крим, м. 
Саки, вул. Строітельна, 

21

м. Саки, с. Оріхове, смт Новофедорівка 
Сакського району АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"РУТЧЕНКІВСЬКИЙ 
ЗАВОД "ГОРМАШ", 
00176383, м. Донецьк 

83025, м. Донецьк, вул. 
Петровського, 74

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОНЕЦЬКІ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ 
МЕРЕЖІ", 37380108, м. 

Донецьк

83087, м. Донецьк, 
просп. Олександра 

Матросова, 25

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Рожнятовський Сергій 

Іванович, 2589115836, м. 
Васильків, Київська обл.

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. М. 

Гельца, 4, кв. 2

с. Новосілки Києво-Святошинського 
району Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Часівоярський 
вогнетривкий комбінат", 
00191773, м. Часів Яр, м. 

Артемівськ, Донецька обл.

84551, Донецька обл., 
м. Артемівськ, м. Часів 

Яр, вул. 
Комсомольська, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Київенерго", 

00131305, м. Київ

01001, м. Київ, площа 
Івана Франка, 5 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Кримський 
ТИТАН", 32785994, м. 

Армянськ, АР Крим

96012, АР Крим, м. 
Армянськ, Північна 

промзона

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ГІРНИЧОГО 

ОБЛАДНАННЯ", 31550176, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.

50057, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Заводська, 1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТОПАЗ", 

14310371, м. Донецьк

83012, м. Донецьк, вул. 
Соколина, 1 А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", 
22815333, м. Чернігів

14000, м. Чернігів, вул. 
Горького, 40

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Дузбаба Віталій 
Вікторович, смт 

Нижньогірський, АР Крим, 
2283312692

97100, АР Крим,  смт 
Нижньогірський, вул. 
Червоноармійська, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець Корж 
Віталій Анатолійович, 

2706207415, м. Вільнянськ, 
Запорізька обл.

70002, Запорізька обл., м. 
Вільнянськ, вул. Бочарова, 

20, кв. 42

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОЛІНК", 

34047921, м. Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 46-Б

смт Бородянка, м. Коростень Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МедіаКом", 

32289591, м. Вільногірськ, 
Дніпропетровська область

51700, Дніпропетровська 
обл., м. Вільногірськ, вул. 

Леніна, 22, кв. 4

м. Вільногірськ, м. Верхівцеве 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Кабельні 
телевізійні мережі", 30416855, 

м. Олександрія, 
Кіровоградська обл.

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, а/с 

20

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕДІА СІТІ КОМ", 
37596792, м. Чернівці

58000, м. Чернівці, вул. 
Бережанська, 17

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 306 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5776 00131400 АВ № 583155 06.06.2011 27.11.2011 Автономна Республіка Крим не діюча

5777 00178353 АВ № 583156 30.05.2011 02.07.2014 Дніпропетровська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

5778 37282501 АВ № 583157 08.06.2011 07.06.2016 Полтавська область не діюча

5779 32969997 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583158 08.06.2011 07.06.2016 м. Трускавець Львівської області телемереж не діюча

5780 13797508 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583159 08.06.2011 07.06.2016 м. Чортків Тернопільської області телемереж не діюча

5781 13797508 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583160 08.06.2011 07.06.2016 м. Тернопіль телемереж не діюча

5782 13797508 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583161 08.06.2011 07.06.2016 м. Волочиськ Хмельницької області телемереж не діюча

5783 13797508 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583162 08.06.2011 07.06.2016 м. Кременець Тернопільської області телемереж не діюча

5784 13797508 79015, м. Львів, а/с 6035 АВ № 583163 08.06.2011 07.06.2016 м. Теребовля Тернопільської області телемереж не діюча

5785 23151188 АВ № 583166 03.06.2011 19.10.2020 не діюча

5786 23151188 АВ № 583167 03.06.2011 25.07.2021 Україна не діюча

5787 23151188 АВ № 583168 03.06.2011 14.12.2020 Київська область не діюча

5788 23151188 АВ № 583169 03.06.2011 30.12.2019 Україна міжміського не діюча

5789 36441625 АВ № 583170 08.06.2011 07.06.2016 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

5790 22891175 АВ № 583172 15.06.2011 18.09.2011 17.09.2016 Дніпропетровська область не діюча

5791 30600351 АВ № 583173 15.06.2011 14.06.2016 м. Донецьк телемереж не діюча

5792 25072130 АВ № 583174 15.06.2011 14.06.2016 Івано-Франківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Крименерго", 
00131400, м. Сімферополь

95034, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 74/6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", 
00178353, м. Павлоград, 
Дніпропетровська обл.

51400, Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. 

Леніна, 76

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія 
"ЛІНК ТЕЛЕКОМ", 37282501, 

м. Кременчук Полтавської 
області

39605, Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. 

Жовтнева, 1, кімн. 135

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Галицька інформаційна 

мережа", 32969997, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

РАДІОСИСТЕМИ", 23151188, 
м. Київ

04080, м. Київ, вул. 
Вікентія Хвойки, 15/15/6

АР Крим, Вінницька, Волинська, 
Донецька, Житомирська, Івано-

Франківська, Закарпатська, Запорізька, 
Кіровоградська,  Львівська, 

Луганська,Миколаївська, Сумська, 
Полтавська, Рівненська, Харківська, 

Хмельницька, Тернопільська, 
Херсонська, Черкаська, Чернігівська, 
Чернівецька області, м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
цифрового стільникового 

радіозв'язку стандарту 
GSM (DCS)-1800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

РАДІОСИСТЕМИ", 23151188, 
м. Київ

04080, м. Київ, вул. 
Вікентія Хвойки, 15/15/6

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
цифрового стільникового 

радіозв'язку стандарту 
GSM-900

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

РАДІОСИСТЕМИ", 23151188, 
м. Київ

04080, м. Київ, вул. 
Вікентія Хвойки, 15/15/6

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
цифрового стільникового 

радіозв'язку стандарту 
GSM (DCS)-1800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "УКРАЇНСЬКІ 

РАДІОСИСТЕМИ", 23151188, 
м. Київ

04080, м. Київ, вул. 
Вікентія Хвойки, 15/15/6

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
РАЛЕДА", 36441625, м. 

Дніпропетровськ

49033, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гладкова, 33/37

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул. Сім'ї 
Хохлових, 15, 3 поверх

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Связь-Сервіс", 30600351, м. 

Донецьк

83018, м. Донецьк, вул. 
Богатирська, 1-Б

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Пасічна, 

21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового доступу із 
застосуванням технології 

DECT



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 307 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5793 37051202 АВ № 583175 15.06.2011 14.06.2016 смт Макарів Київської області не діюча

5794 33641151 АВ № 583181 16.06.2011 29.09.2011 28.09.2016 м. Київ, Київська область не діюча

5795 23107433 АВ № 583182 16.06.2011 22.08.2011 21.08.2016 Вінницька область не діюча

5796 23343582 АВ № 583183 16.06.2011 16.12.2018 Донецька область не діюча

5797 2091010812 АВ № 583184 16.06.2011 15.06.2016 телемереж не діюча

5798 05441447 АВ № 583186 20.06.2011 29.05.2012 м. Алчевськ Луганської області не діюча

5799 14307794 АВ № 583195 20.06.2011 27.08.2014 Запорізька область не діюча

5800 30253385 АВ № 583196 21.06.2011 19.12.2015 м. Біла Церква Київської області не діюча

5801 21322854 АВ № 583197 21.06.2011 26.11.2012 м. Хмельницький та Хмельницька обл не діюча

5802 00190816 АВ № 583199 21.06.2011 06.06.2017 м. Алчевськ Луганської області не діюча

5803 37574119 АВ № 583200 21.06.2011 20.06.2016 не діюча

5804 00191738 АВ № 583202 16.06.2011 19.11.2012 м. Красноармійськ, Донецької область не діюча

5805 2402209838 АВ № 583209 24.06.2011 23.06.2016 м. Яворів Львівської області телемереж не діюча

5806 30442749 АВ № 583210 24.06.2011 23.06.2016 телемереж не діюча

5807 37287410 АВ № 583211 24.06.2011 23.06.2016 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5808 34332355 АВ № 583212 23.06.2011 22.06.2016 м. Харків, м. Чугуїв Харківської області телемереж не діюча

5809 30750378 АВ № 583214 24.06.2011 23.06.2016 телемереж не діюча

5810 20609789 АВ № 583251 07.07.2011 06.07.2016 Васильківський р-н, Київської  обл, сільська місцевість не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКАРІВСЬКІ МЕРЕЖІ", 
37051202, смт Макарів, 

Київська обл.

08000, Київська обл., смт 
Макарів, вул. Героїв 

Чорнобиля, 19

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українські 

новітні телекомунікації", 
33641151, м. Київ

04128, м. Київ, вул. 
Туполева, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Колективна 
телефонна компанія "ВЕКО", 

23107433, м. Вінниця

21034, м. Вінниця, вул. 
Карла Маркса, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДОНБАСЕНЕРГО", 
23343582, м. Донецьк

83048, м. Донецьк, просп. 
Тітова, 8-Б

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) 
- місцевого у мережах зв'язку подвійного призначення з 
правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 

(однієї тисячі) абонентський номерів

з ємністю мережі понад 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кузьмін Юрій Петрович, 

2091010812, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50004, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 

10-річчя Жовтня, 33А

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Алчевський 

Металургійний Комбінат"  
05441447, м. Алчевськ, 

Луганська обл.

94202, Луганська обл, м. 
Алчевськ, вул. Шмідта, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Мотор Січ", 
14307794, м. Запоріжжя

69068, м. Запоріжжя, вул. 
Моторобудівників, 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "РОСАВА", 

30253385, м. Біла Церква, 
Київська обл.

09108, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 
Леваневського, 91

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Подільська 

Телефонна Компанія "Мітел", 
21322854, м. Хмельницький

29013, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 67/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Алчевський 
Коксохімічний завод", 
00190816, м. Алчевськ, 

Луганська обл.

94200, м. Алчевськ, 
Луганська обл., вул. 
Красний партизан, 1

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДІЛІНТЕРНЕТ", 37574119, м. 
Ходорів, Жидачівський р-н, 

Львівська обл.

81750, Львівська обл., 
Жидачівський р-н, м. 

Ходорів, вул. 
Грушевського, 23

м. Ходорів Жидачівського району 
Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Красноармійський 
динасовий завод", 00191738, м. 

Красноармійськ, Донецька 
обл, 

85300, Донецька обл, м. 
Красноармійськ, вул. 

Шмитда, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з ємністю мережі до 1 000  з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-Підприємець 
Подолюх Михайло 

Дмитрович, 2402209838, м. 
Яворів, Львівська обл.

81000, Львівська обл, м. 
Яворів, вул. Івана 

Хрестителя, 82, кв. 58

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "Інтер-
ТВ-сервіс", 30442749, м. 

Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл.

50005, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 
Орджонікідзе, 31, поверх 

1

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області, м. Василівка Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШН 
НЕТВОРК", 37287410, м. 

Луганськ

61058, м. Харків, вул. 
Сумська, 39, оф. 148

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІТ.СЕРВІС", 34332355,  м. 

Харків

61003, м. Харків, вул. 
Кооперативна, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДНІСТЕР-

ПЛЮС", 30750378, м. 
Тернопіль

46001, м. Тернопіль, 
бульв. Тараса Шевченка, 

11

смт Велика Березовиця Тернопільської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Будівництво телефонних 

мереж", 20609789, с. Путрівка 
Київської області

08625, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 

Путрівка, вул. Леніна, 10

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку: місцевого  у сільській місцевості



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 308 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5811 22341049 АВ № 583252 07.07.2011 06.07.2016 м. Львів, м. Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

5812 30898097 АВ № 583253 07.07.2011 06.07.2016 м. Селидове, Донецької обл телемереж не діюча

5813 2644209711 АВ № 583254 07.07.2011 06.07.2016 м. Стрий Львівської області телемереж не діюча

5814 33996801 АВ № 583255 07.07.2011 06.07.2016 м. Київ телемереж не діюча

5815 37097619 АВ № 583256 07.07.2011 06.07.2016 телемереж не діюча

5816 21820767 АВ № 583257 07.07.2011 06.07.2016 м. Луганськ телемереж не діюча

5817 36273480 АВ № 583258 07.07.2011 06.07.2016 м. Київ не діюча

5818 32647648 АВ № 583259 07.07.2011 06.07.2016 м. Надвірна Івано-Франківської області телемереж не діюча

5819 1965611130 АВ № 583260 07.07.2011 15.12.2011 14.12.2016 телемереж не діюча

5820 32942870 АВ № 583261 07.07.2011 15.12.2011 14.12.2016 м. Донецьк телемереж не діюча

5821 32975639 АВ № 583262 07.07.2011 11.12.2011 10.12.2016 м. Миколаївка, Донецької область телемереж не діюча

5822 04947142 АВ № 583263 07.07.2011 28.09.2011 27.09.2016 м. Київ, Київська область не діюча

5823 33270581 АВ № 583264 08.07.2011 09.02.2012 Луганська область не діюча

5824 14312134 АВ № 583271 15.07.2011 21.08.2018 м.Київ діюча

5825 37590455 АВ № 583273 12.07.2011 11.07.2016 телемереж не діюча

5826 14082852 АВ № 583274 15.07.2011 06.10.2011 05.10.2016 м. Харків та Харківська обл., не діюча

5827 31380846 АВ № 583276 15.07.2011 15.11.2017 м. Лисичанськ Луганської області діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю спільне 
українсько-американське 

підприємство "РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ", 
22341049, м. Львів

79058, м. Львів, просп. В. 
Чорновола, 4, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Антарес", 

30898097, м. Селидове, 
Донецька обл., 

85400, Донецька обл, м. 
Селидове, вул. Гоголя, 24, 

34

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець Ворко 
Владислав Васильович, 
2644209711, м. Стрий, 

Львівська обл.

82400, Львівська обл., м. 
Стрий, вул. Успенська, 46, 

кв. 29

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ГРАДІЄНТ-КСВ", 33996801, 

м. Київ

01015, м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 17-А, кв. 15

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АМБРЕЛЛА С", 37097619, с. 
Супрунівка, Полтавський р-н, 

Полтавська обл.

38714, Полтавська обл., 
Полтавський р-н, с. 

Супрунівка, вул. 
Радянська, 19 А

с. Супрунівка Полтавського району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дігітал 

сервіс", 21820767, м. Луганськ

91055, м. Луганськ, вул. 
Почтовая, 26, кв. 8

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРТАУЕР", 36273480, м. 
Київ

03038, м. Київ, вул. 
Амосова, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія Еліпс", 
32647648, м. Надвірна, Івано-

Франківська обл.

78400, Івано-Франківська 
обл., м. Надвірна, вул. 

Грушевського, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-Підприємець 
Ковцун Володимир 

Федорович, 1965611130, м. 
Новогродівка, Донецька обл.

85483, Донецька обл, м. 
Новогродівка, вул. 40 

років Жовтня, 46, кв. 11

м. Новогродівка, м. Українськ, 
Донецької  обл

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ДКТ" 
ЛТД, 32942870, м. Донецьк

83003, м. Донецьк, 
проспект Ілліча, 81,

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Енергетик", 32975639, м. 

Слов'янськ,  м. Миколаївка, 
Донецька обл, 

84180, м. Слов'янськ, м. 
Миколаївка, Донецька 

обл., , провулок 
Шкільний, 4

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгово-
промисловий дім "І.П.С.",  

04947142, м. Київ

04112, м. Київ, вул. 
Тимофія Шамрила, 7-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 

33270581, м. Сєвєродонецьк 
Луганської області

93403, Луганська обл., м. 
Сєверодонецьк, вул. 

Пивоварова, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Науково-
технічний комплекс 

"Електронприлад", 14312134, 
м. Київ

04116, м. Київ, вул. Ванди 
Василевської, 27/29

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Армянськінтернетсервіс", 
37590455, м. Армянськ

96012, АРК, м. Армянськ, 
мікрорайон Корявко, 10-Б

м. Армянськ Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційно-технологічна 
лабораторія", 14082852, м. 

Харків

61003, м. Харків, площа 
Крнституції,1, кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Лисичанський 

склозавод "Пролетарій", 
31380846, м. Лисичанськ, 

Луганська обл.,

93112, Луганська обл., м. 
Лисичанськ, вул. 

Мічуріна, 1, 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 309 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5828 3076823250 АВ № 583284 14.07.2011 13.07.2016 телемереж не діюча

5829 32422221 АВ № 583286 12.07.2011 11.07.2016 м. Одеса  телемереж не діюча

5830 25117789 АВ № 583287 13.07.2011 08.11.2015 м. Донецьк не діюча

5831 21322854 АВ № 583288 19.07.2011 31.10.2011 30.10.2016 м. Хмельницький та Хмельницька обл не діюча

5832 35040796 АВ № 583289 20.07.2011 19.07.2016 телемереж не діюча

5833 37654822 АВ № 583290 12.07.2011 11.07.2016 телемереж не діюча

5834 32720900 АВ № 583292 15.07.2011 14.07.2016 м. Слов'янськ, Донецькоїобл телемереж не діюча

5835 34456687 АВ № 583293 15.07.2011 14.07.2016 телемереж не діюча

5836 31137053 АВ № 583294 12.07.2011 11.07.2016 м. Маріуполь Донецької область телемереж не діюча

5837 37461239 АВ № 583297 21.07.2011 20.07.2016 не діюча

5838 37528476 АВ № 583298 21.07.2011 20.07.2016 м. Лубни Полтавської область телемереж не діюча

5839 37461239 АВ № 583299 21.07.2011 20.07.2016 не діюча

5840 33634383 АВ № 583300 22.07.2011 21.07.2016 м. Київ телемереж не діюча

5841 22978373 АВ № 583301 22.07.2011 16.01.2012 15.01.2017 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

5842 23534098 АВ № 583302 22.07.2011 21.07.2016 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Сєврюков Віталій 

Олександрович, 3076823250, 
м. Голівка, Донецька обл 

84601, Донецька обл, м. 
Горлівка, вул. Колодязна, 

12

селище Новий Світ Старобешівського 
району Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство  з обмеженою 
відповідальністю "Лаки Лайн", 

32422221, м. Київ

03150, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 132, 

літера А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Квант", 

25117789, м. Донецьк

83017, м. Донецьк, вул. 
Марії Ульянової, 63-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Подільська 

Телефонна Компанія "Мітел", 
21322854, м. Хмельницький

29000, м. Хмельницький, 
вул. Щорса, 44/1,

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 

35040796, м. Боярка, Київська 
обл. 

08150, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-

н, м. Боярка, вул. 
Печерська, 3

с. Крюківщина с. Тарасівка Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СІТБ", 37654822, м. Суми

40004, м. Суми, вул. 
Праці, 37

м. Суми, м. Ромни, м. Тростянець, м. 
Білопілля, Сумської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Славтелеком", 32720900, м. 
Слов'янськ, Донецька обл.

84112, Донецька обл, м. 
Слов'янськ, вул. 

Комунарів, Б.24А, кв.112 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 
СЕРВІС", 34456687, м. 

Донецьк

83000, м. Донецьк, 
бкльвар Шевченка, 11

Дніпропетровської область (м. 
Павлоград, м. Терновка, пмт. 

Петропавлівка, с.Богданівка, с. Вербки, 
с. Мар'їна Роща, с. Миколаїівка, с. 

Вівчанське, с. Самарське, с. Тельмана, 
м. Першотравенськ), Донецької область 
(м. Донецьк, м. Добропілля, с. Курахове, 
м. Зугрес, м. Маріуполь, м. Беліцке, м. 
Горлівка, м. Єнакієве, м. Кіровське, м. 
Костянтиновка, м. Красногорівка, м. 
Моспіне, м. Вугледар, м. Харцизськ, 
пос.Новотроїцьке, пос. Кураїівка), 

Луганської область ( м. Щастя), м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МСП-

Формат", 31137053, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87547, Донецька обл, м. 
Маріуполь, провулок 

Трамвайний, 31-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АУТСОРСИНГ ЕНД 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕЙШНС", 
37461239, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Міроносіцька, 16

м. Харків, м. Суми,                          м 
Полтава,                                      м. 

Дніпропетровськ,                         м. 
Запоріжжя, м. Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НВП-
Коннект", 37528476, м. 

Кременчук, Полтавська обл.

39600, Полтавська обл, м. 
Кременчук, вул. А. 

Платухіна, 9-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АУТСОРСИНГ ЕНД 
МЕНЕДЖМЕНТ 

ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕЙШНС", 
37461239, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Міроносіцька, 16

м. Харків, м. Суми,                          м 
Полтава,                                      м. 

Дніпропетровськ,                         м. 
Запоріжжя, м. Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Національний оператор 
бездротового зв'язку "Ваймакс 
- Україна", 33634383, м. Київ

02125, м. Київ, просп. 
Визволітелів, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
Торгово-Виробнича фірма 
"Зурбаган", 22978373, м. 
Конотоп, Сумська обл., 

41615, Сумська обл., м. 
Конотоп, вул. Успенсько-

Троїцька, 39/18, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Акціонерне товариство 
закритого типу "НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ", 23534098, м. 
Київ

03127, м. Київ, просп. 40-
річчя Жовтня, 120, корп. 1

м. Донецьк, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 310 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5843 37494510 АВ № 583303 22.07.2011 21.07.2016 м. Запоріжжя не діюча

5844 13801109 АВ № 583304 15.07.2011 03.05.2012 Львівська область не діюча

5845 22621872 АВ № 583306 13.07.2011 12.07.2016 м. Харків, м. Суми, м. Полтава не діюча

5846 02649437 АВ № 583307 15.07.2011 14.07.2016 м. Миргород, Полтавської обл телемереж не діюча

5847 22621872 АВ № 583308 13.07.2011 12.07.2016 м. Харків, м. Суми, м. Полтава не діюча

5848 37115208 АВ № 583309 14.07.2011 13.07.2016 м. Карлівка Полтавської області телемереж не діюча

5849 37517197 АВ № 583310 15.07.2011 14.07.2016 телемереж не діюча

5850 32398592 АВ № 583311 12.07.2011 11.07.2016 м. Одеса та Одеська область  не діюча

5851 37209809 АВ № 583312 24.06.2011 23.06.2016 м. Теплодар Одеської області телемереж не діюча

5852 05762565 АВ № 583315 15.07.2011 12.06.2018 м. Кременчук Полтавської області діюча

5853 30499679 АВ № 583319 28.07.2011 26.01.2012 25.07.2017 телемереж не діюча

5854 33909258 АВ № 583320 28.07.2011 21.12.2011 20.12.2016 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

5855 33898152 АВ № 583321 28.07.2011 27.07.2016 м. Сєвєродонецьк Луганської області телемереж не діюча

5856 2734405616 АВ № 583322 28.07.2011 27.07.2016 м. Снігурівка Миколаївської області телемереж не діюча

5857 35280099 АВ № 583323 28.07.2011 27.07.2016 м. Рівне  ефірного телемовлення не діюча

5858 37014600 АВ № 583324 28.07.2011 27.07.2016 Донецької області не діюча

5859 25480917 АВ № 583325 28.07.2011 16.12.2018 м.Запоріжжя та Запорізька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство "ДОБРОБУТ" 
первинної організації 
профспілки студентів, 

аспірантів та докторантів 
Запорізького національного 

технічного університету, 
37494510, м.Запоріжжя

69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 64, корпус 

1, кім. 368-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Концерн-

Електрон", 13801109, м. Львів

79018, м. Львів, вул. 
Стороженка, 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробничо-будівельна фірма 
"ЗВ'ЯЗОКБУД-ІНВЕСТ", 

22621872, м. Харків

61045, м. Харків, вул. 
Шекспіра, 16, кв. 23 А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
ЛІКУВАЛЬНО-

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
"МИРГОРОДКУРОРТ", 
02649437, м. Миргород, 

Полтавська обл., 

37600, Полтавська обл., м. 
Миргород, вул. Гоголя, 

112

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробничо-будівельна фірма 
"ЗВ'ЯЗОКБУД-ІНВЕСТ", 

22621872, м. Харків

61045, м. Харків, вул. 
Шекспіра, 16, кв. 23 А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АірНет", 

37115208, м. Карлівка, 
Полтавська обл.

39500, Полтавська обл., м. 
Карлівка, пров. Павлова, 

54

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХАТАНЕТ", 37517197, м. 
Переяслав-Хмельницький, 

Київська обл.

08400, Київська обл., м. 
Переяслав-Хмельницький, 
вул. Героїв Дніпра, 31, оф. 

27

м. Переяслав-Хмельницький Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592

67560, Одеська обл, 
Комінтернівський р-н, с. 
Іллічівка, вул. Шкільна, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ", 
37209809, м. Теплодар, 

Одеська обл.

65490, Одеська обл., м. 
Теплодар, вул. Польова, 1

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Кременчуцький 

завод дорожніх машин", 
05762565,  м. Кременчук, 

Полтавська обл

39600, Полтавська обл, м. 
Кременчук, вул. 60 років 

Жовтня, 4

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Теленавігатор", 30499679, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 

50002, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Кобилянського 219, 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "Міський 

телевізійний центр", 33909258, 
м. Васильків, Київська обл.,

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. 

Грушевського, 17-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вокар-
Холдинг", 33898152, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл.,

93409, Луганська обл, м. 
Сєвєродонецьк, вул. 

Гагаріна, 93

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Чабанов Андрій 

Олександрович, 2734405616, 
м. Снігурівка, Миколаївська 

обл., 

57300, Миколаївська обл, 
Снігурівський р-н, м. 

Снігурівка, вул. Суворова, 
94, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЗОРЯ" м. 
Рівне, 35280099

33024, м. Рівне, вул. 
Соборна, 233, кв. 176

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", 
37014600, м. Добропілля, м. 

Білицьке, Донецька обл, 

85043, Донецька обл, м. 
Добропілля, м. Білицьке, 

вул. Красноармійська, 1-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне товариство 
з іноземною інвестицією 

"Запорізький 
автомобілебудівний завод", 

25480917, м. Запоріжжя

69600, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 8

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з 

правом створення власної мережі ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 311 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5860 00179714 АВ № 583326 28.07.2011 30.10.2011 м. Донецьк та Донецької області не діюча

5861 36588162 АВ № 583327 28.07.2011 27.07.2016 Хмельницька область телемереж не діюча

5862 25072130 АВ № 583328 28.07.2011 02.11.2011 01.11.2016 Хмельницька область не діюча

5863 35764610 АВ № 583329 27.07.2011 27.07.2016 м. Дніпрорудне Запорізької області телемереж не діюча

5864 30911835 АВ № 583330 28.07.2011 27.07.2016 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

5865 34454564 АВ № 583331 28.07.2011 08.11.2011 07.11.2016 не діюча

5866 32133856 АВ № 583332 28.07.2011 27.07.2016 м. Харків не діюча

5867 32133856 АВ № 583333 28.07.2011 27.07.2016 Харківська область проводове радіомовлення не діюча

5868 37522228 АВ № 583334 28.07.2011 27.07.2016 м. Горлівка Донецької області не діюча

5869 2318811458 АВ № 583335 28.07.2011 27.07.2016 м. Горлівка Донецької області не діюча

5870 2748910694 АВ № 583336 28.07.2011 27.07.2016 м. Горлівка Донецької області не діюча

5871 37226468 АВ № 583337 28.07.2011 27.07.2016 м. Коростишів Житомирської області телемереж не діюча

5872 31059536 АВ № 583375 29.07.2011 15.09.2015 АР Крим не діюча

5873 31650141 АВ № 583376 29.07.2011 28.07.2016 м.Донецьк та Донецька область не діюча

5874 31570412 АВ № 583377 29.07.2011 15.05.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

5875 31570412 АВ № 583378 29.07.2011 07.12.2014 м. Львів та Львівської області не діюча

5876 31570412 АВ № 583379 29.07.2011 07.12.2014 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Промтелеком", 

00179714, м. Донецьк 

83049, м. Донецьк, вул. 
Хірургічна, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"РЕЛКОМ-ПОДІЛЛЯ", 
36588162, м. Кам'янець-

Подільський, Хмельницька 
обл.

32300, Хмельницька обл., 
м. Кам'янець-Подільський, 
вул. Хмельницька, 30, кв. 
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Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Пасічна, 

21, к. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового доступу із 
застосуванням технології 

DECT

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Енергодарські 

телекомунікаційні системи", 
35764610, м. Енергодар, 

Запорізька обл.

71502, Запорізька обл., м. 
Енергодар, вул. 

Курчатова, 12, кв. 73

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДВ-Ком", 

30911835, м. Кам'янка-
Дніпровська, Запорізька обл.

71304, Запорізька обл., м. 
Кам'янка-Дніпровська, 

вул. Гоголя, 5, кв. 9

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кримські 
телекомунікації", 34454564, 

м. Феодосія,  АР Крим

98015, АРК,  м. Феодосія, 
Сімферопольське щосе, 39

м. Феодосія Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕКОС-

Регіон", 32133856, м. Харків

61003, м. Харків, прв. 
Класичний, 10, літ. Б-2

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕКОС-

Регіон", 32133856, м. Харків

61003, м. Харків, прв. 
Класичний, 10, літ. Б-2

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНМАРТ.ЮА", 37522228, м. 

Горлівка, Донецька обл.

84646, Донецька обл., м. 
Горлівка, вул. 

Безпощадного, 26

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кривоус Сергій 

Олександрович, 2318811458, 
м. Горлівка, Донецька обл.

84610, Донецька обл., м. 
Горлівка, вул. Возняка, 3, 
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Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сомкін Павло Миколайович, 

2748910694, м. Горлівка, 
Донецька обл.

84626, Донецька обл., м. 
Горлівка, вул. Рудакова, 

68, 45

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю  

"ФОРСНЕТ", 37226468, м. 
Київ

03164, м. Київ, вул. 
Олевська, 3-Б, кв. 53

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Східно-Кримська 

енергетична компанія", 
31059536, м. Сімферополь, 

АРК

95000, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 74/6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДОНТЕЛЕКОМ", 

31650141, м. Донецьк

86046, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 93-А, 

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі 

ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртранснафта", 

31570412, м. Київ, 

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Закарпатська, Львівська, Рівненська, 
Житомирська, Тернопільська, 

Вінницька, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Дніпропетровська, 
Луганська, Миколаївська,  Херсонська 

області, м. Київ 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртранснафта", 

31570412, м. Київ, 

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртранснафта", 

31570412, м. Київ, 

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Житомирська, Закарпатська, Одеська, 
Рівненська області, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 312 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5877 21560766 АВ № 583380 29.07.2011 31.08.2015  ефірного телемовлення не діюча

5878 21560766 АВ № 583381 29.07.2011 02.02.2014 Вінницька область ефірне радіомовлення не діюча

5879 21560766 АВ № 583382 29.07.2011 02.02.2014 Україна не діюча

5880 21560766 АВ № 583383 29.07.2011 13.12.2020 Україна UMTS діюча

5881 21560766 АВ № 583384 29.07.2011 03.05.2016 Україна аудіотекс не діюча

5882 30939178 АВ № 583385 28.07.2011 13.12.2011 м. Донецьк та Донецької області не діюча

5883 21560766 АВ № 583386 29.07.2011 17.09.2015 Україна не діюча

5884 21560766 АВ № 583387 29.07.2011 02.04.2016 Україна не діюча

5885 3305018017 АВ № 583392 03.08.2011 02.08.2016 м. Київ телемереж не діюча

5886 37419805 АВ № 583394 02.08.2011 01.08.2016 телемереж не діюча

5887 32194882 АВ № 583395 02.08.2011 01.08.2016 м. Чернігів не діюча

5888 23202019 АВ № 583396 03.08.2011 02.08.2016 телемереж не діюча

5889 22826083 АВ № 583397 02.08.2011 27.10.2011 26.10.2016 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

5890 22891175 АВ № 583398 03.08.2011 01.12.2011 30.11.2016 Запорізька область не діюча

5891 21560766 АВ № 583413 29.07.2011 03.05.2016 не діюча

5892 05766356 АВ № 583414 05.08.2011 04.08.2016 м. Суми та Сумської області не діюча

5893 2478509470 АВ № 583415 05.08.2011 04.08.2016 м. Єнакієве Донецької області не діюча

5894 30502844 АВ № 583416 08.08.2011 07.08.2016 м. Сніжне Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

м.Київ, Київська, Тернопільська, 
Львівська, Закарпатська, Житомирська 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18 Надання послуг аудіотекс

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Донецьксталь" - 

металургійний завод, м. 
Донецьк, 30939178

83062, м. Донецьк, вул. І. 
Ткаченко, 122

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

місцевого з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1 000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Машкін Роман Сергійович, 

3305018017, м. Київ

04213, м. Київ, просп. 
Героїв Сталінграда, 58-А, 

кв. 114

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Легіонс", 

37419805, м. Брянка, 
Луганська обл.,

94113, Луганська обл, м. 
Брянка, Мікрорайон, 4, 

будинок 35-А,

м. Стаханов, м. Брянка Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОСНОВА-ІНТЕРНЕТ", 

32194882, м. Чернігів

14013, м. Чернігів, вул. О. 
Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Візит", 
23202019, м. Феодосія, АР 

Крим

98112, АР Крим, м. 
Феодосія, бульв. 
Старшинова, 12

м. Судак, смт. Совєтське, смт. 
Красногвардійське, с. Петрівка 

красногвардійського району АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ - ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів

14013, м. Чернігів, вул. 
Воїнів-

Інтернаціоналістів,47

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " УКРКОМ", 

22891175, м. Київ

03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

АР Крим, Закарпатська, Чернівецька, 
Івано-Франківська, Кіровоградська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"СУМИХІМПРОМ", 05766356, 
м. Суми

40003, м. Суми, вул. 
Харківська, п/в 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Братерський Олег 

Анатолійович, 2478509470, м. 
Єнакієве, Донецька обл.,

86427, Донецька обл., м. 
Єнакієве, вул. 

Айвазовського, 72, кв. 61

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
Термінал", 30502844, м. 
Сніжне, Донецька обл.,

86500, Донецька обл, м. 
Сніжне, вул. Руднєва, 1, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 313 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5895 00203826 АВ № 583418 08.08.2011 07.08.2016 м. Черкаси та Черкаської області не діюча

5896 05763814 АВ № 583419 08.08.2011 07.08.2016 м. Кременчук Полтавської області не діюча

5897 22116418 АВ № 583420 08.08.2011 19.01.2015 м. Запоріжжя не діюча

5898 00204048 АВ № 583421 08.08.2011 14.01.2014 Чернігівська область не діюча

5899 22891175 АВ № 583422 03.08.2011 01.12.2011 30.11.2016 Одеська область не діюча

5900 35073780 АВ № 583433 11.08.2011 10.08.2016 м. Харків телемереж не діюча

5901 22485498 АВ № 583434 12.08.2011 11.08.2016 телемереж не діюча

5902 23258959 АВ № 583435 12.08.2011 11.08.2016 телемереж не діюча

5903 33815296 АВ № 583436 11.08.2011 10.08.2016 телемереж не діюча

5904 31602192 АВ № 583437 11.08.2011 18.06.2012 м. Вінниця не діюча

5905 13336233 АВ № 583440 11.08.2011 14.12.2011 13.12.2016 м. Вінниця телемереж не діюча

5906 2487910172 АВ № 583441 10.08.2011 16.01.2012 15.01.2017 м. Вуглегорськ Донецької області телемереж не діюча

5907 37262312 АВ № 583442 17.08.2011 16.08.2016 м. Калуш Івано-Франківської області телемереж не діюча

5908 32363486 АВ № 583443 11.08.2011 02.10.2018 не діюча

5909 14313332 АВ № 583444 01.08.2011 31.07.2016 не діюча

5910 19431292 АВ № 583445 16.08.2011 15.08.2016 телемереж не діюча

5911 30050836 АВ № 583446 05.08.2011 04.08.2016 телемереж не діюча

5912 33346702 АВ № 583447 16.08.2011 15.08.2016 м. Київ, м. Вишневе не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "АЗОТ", 00203826, 

м. Черкаси 

вул. Петршотравнева,72, 
м. Черкаси, 18014, 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Крюківський 

вагонобудівний завод", 
05763814, м. Кременчук, 

Полтавська обл.,

39621, Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. І. 

Приходька, 139

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Геркон", 

22116418, м. Запоріжжя

вул. Горького, 159, м. 
Запоріжжя, 69095

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Чернігівське 

Хімволокно", 00204048, м. 
Чернігів, 

вул. Щорса, 78, м. 
Чернігів, 14001,

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тереком", 

35073780, м. Харків

61001, м. Харків, вул. 
Шекспіра, 12-А, кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНЕТ", 
м. Одеса, 22485498

65012, м. Одеса, вул. В. 
Арнаутська, 2-А

м. Южне Одеської області, м. Миколаїв, 
м. Херсон

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", м. 

Антрацит, Луганська обл., 
23258959

94600, Луганська обл, м. 
Антрацит, вул. Косіора, 

118

м. Стаханов, м. Ровеньки, м. 
Свердловськ Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ЕПСІЛОН ТВ", 33815296, м. 

Харків

61099, м. Харків, вул. 
Північна, 12

м. Харків, пгт. Кулиничі Харківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "СМАРТ", 
м. Вінниця, 31602192

21018, м. Вінниця, вул. Р. 
Скалецького, 40-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне товариство 
"Підприємство Вінницький 
Технічний центр "Мелодія", 

13336233, м. Вінниця

21021, м. Вінниця, 
проспект Космонавтів, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Головін Вадим Вікторович, 
2487910172, м. Вуглегорськ, 

Донецька обл.,

86481, Донецька обл., м. 
Вуглегорськ, вул. 

Станкевича, 5, кв. 18,

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віідповідальністю "ЛАН-НЕТ", 

37262312, м. Калуш, Івано-
Франківська обл.,

77300, Івано-Франківська 
область, м. Калуш, 

проспект Л.Українки, 16, 
корпус А, кв. 84

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство 

"Краснодонвугілля", 32363486, 
м. Краснодон, Луганська обл.

94404, Луганська обл., м. 
Краснодон, вул. 

Комсомольська, 5, 

м. Краснодон та Краснодонського 
району Луганської області 

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з 

правом створення власної мережі номерів

з ємністю понад  1 000 
абонентський номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство 

"Дніпропетровський 
машинобудівний завод", 

14313332, м. Дніпропетровськ 

49055, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Будівельників, 34

Красногвардійський район м. 
Дніпропетровська

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

ємністю до 1000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАНД", 

19431292, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл, 

50002, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Лермонтова, 1, 
приміщення 81

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватно коменрційно-
консультативна фірма 

"Ремедіум", 30050836, смт. 
Бородянка, Київська обл.,

07800, Київська обл., смт. 
Бородянка, вул. Леніна, 

351-А

смт. Немішаєво, смт. Ворзель, смт. 
Бородянка Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Букор", 

33346702, м. Київ

04074, м. Київ, провулок 
Попова, 5-А,

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 314 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5913 1719202411 АВ № 583448 16.08.2011 31.10.2011 30.10.2016 Київська область не діюча

5914 37646958 АВ № 583449 12.08.2011 11.08.2016 м. Чернівці телемереж не діюча

5915 3150913671 АВ № 583450 16.08.2011 15.08.2016 м. Світловодськ Кіровоградської області телемереж не діюча

5916 31146639 АВ № 583451 08.08.2011 07.08.2016 м. Бердянськ Запорізької області телемереж не діюча

5917 37464093 АВ № 583452 11.08.2011 10.08.2016 Луганська область не діюча

5918 37612096 АВ № 583453 12.08.2011 11.08.2016 Луганська область не діюча

5919 2237707453 АВ № 583460 16.08.2011 20.12.2011 19.12.2016 м. Святогірськ Донецької області не діюча

5920 36055468 АВ № 583461 08.08.2011 07.08.2016 м. Біла Церква Київської області не діюча

5921 36006007 АВ № 583467 30.08.2011 29.08.2016 м Луганськ телемереж не діюча

5922 34604145 АВ № 583468 29.08.2011 28.08.2016 м. Донецьк телемереж не діюча

5923 32860936 АВ № 583469 26.08.2011 25.08.2016 м. Запоріжжя радіомовлення не діюча

5924 3148521533 АВ № 583470 29.08.2011 28.08.2016 телемереж не діюча

5925 32194882 АВ № 583471 29.08.2011 11.12.2011 10.12.2016 м. Чернігів телемереж не діюча

5926 22927111 АВ № 583472 29.08.2011 26.06.2013 м. Київ, Київська область не діюча

5927 30811110 АВ № 583473 29.08.2011 15.05.2016 Полтавська область не діюча

5928 00216757 АВ № 583474 29.08.2011 01.02.2012 м. Запоріжжя не діюча

5929 01473864 АВ № 583475 29.08.2011 09.07.2014 Запорізька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - підприємець 
Кузьмічов Володимир 

Андрійович, 1719202411, с. 
Здорівка, Київська обл,

08000, Київська обл., 
Васильківський р-н., с. 
Здорівка, вул. Миру 15

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтелект 

груп", 37646958, м. Чернівці

58000, м. Чернівці, вул. 
Проспект Незалежності, 

106/102 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Мулявка В'ячеслав 

Олександрович, 3150913671, 
м. Світловодськ, 

Кіровоградська обл.

27500, Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, вул. 

Леніна, 65, кв. 38

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ", 31146639, м. 
Бердянськ, Запорізька обл.

71112, Запорізька обл., м. 
Бердянськ, вул. Карла 

Маркса, 51

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство "НЕТ 
ЛАЙН", 37464093, м. 

Первомайськ, Луганська обл

93200, Луганська обл., м. 
Первомайськ, вул. 
Куйбишева, 18А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Матриця-

Алчевськ", 3761296, м. 
Алчевськ, Луганська обл.,

94207, Луганська обл., м. 
Алчевськ, вул. Леніна, 

буд. 42, прим. 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Марченко Олег Леонідович, 
2237707453, м. Димитров, 

Донецька обл., 

85322, Донецька обл., м. 
Димитров, м-н 

Молодіжний, 4, кв. 33

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
Телерадіокомпанія "НЕМО", 

36055468, м. Біла Церква, 
Київська обл.,

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. Гоголя, 

3, офіс 59

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Луганські 

Цифрові Комунікації", 
36006007, м. Луганськ

вул. Карла Маркса, 6, м. 
Луганськ, 91055

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РЕСУРС-7", 

34604145, м. Донецьк 

бульвар Пушкіна, 27, м. 
Донецьк, 83000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БРАЙТ 

ЛАЙН", 32860936, м. 
Запоріжжя,

69035, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 172, кв. 24, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Драбик Віктор Вікторович, 
3148521533,  смт. Глибока, 

Чернівецька обл.,

вул. Космонавтів, 8, смт. 
Глибока, Глибоцький р-н, 
Чернівецька обл., 60400

смт. Глибока Глибоцького райноу 
Чернівецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОСНОВА-ІНТЕРНЕТ", 

32194882, м. Чернігів

вул. О. Молодчого, 46, м. 
Чернігів, 14013

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ІНТЕР-

ТЕЛЕКОМ", 22927111, м. 
Київ

вул. Рогнідинська, 4, літ 
"А", м. Київ, 01004

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Агропромислове 

об'єднання "Цукровик 
Полтавщини"", 30811110, 

м. Полтава

38034, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. Новаторів, 
24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Український 

науково-дослідний проектно-
конструкторський та 

технологічний інститут 
трансформаторобудування", 

00216757, м. Запоріжжя

вул. Дніпропетровське 
шосе, 11, м. Запоріжжя, 

69069

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "СВІТ", 01473864, 

м. Запоріжжя, 

вул Гаврилова, 14, м. 
Запоріжжя, 69118

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 315 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5930 33736178 АВ № 583476 29.08.2011 02.03.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку міжнародних не діюча

5931 32348248 АВ № 583478 25.08.2011 24.08.2016 м. Київ не діюча

5932 37442169 АВ № 583479 23.08.2011 22.08.2016 м. Горлівка Донецької області не діюча

5933 2534110358 АВ № 583480 23.08.2011 22.08.2016 м. Охтирка Сумської області телемереж не діюча

5934 37522668 АВ № 583481 25.08.2011 24.08.2016 м. Артемівськ Луганської області телемереж не діюча

5935 24995967 АВ № 583482 23.08.2011 25.01.2012 24.01.2017 телемереж не діюча

5936 33326817 АВ № 583483 29.08.2011 29.12.2011 28.12.2016 м. Кролевець Сумської області телемереж не діюча

5937 00191951 АВ № 583487 23.08.2011 06.11.2011 05.11.2016 Дніпропетровська область не діюча

5938 13797508 АВ № 583488 23.08.2011 02.10.2013 м. Трускавець Львівської області телемереж не діюча

5939 2682404618 АВ № 583497 31.08.2011 30.08.2016 телемереж не діюча

5940 33196854 АВ № 583499 31.08.2011 30.08.2016 м. Авдіївка Донецької області не діюча

5941 32934173 АВ № 583500 01.09.2011 14.12.2011 13.12.2016 м. Золотоноша Черкаської області телемереж не діюча

5942 30454094 АВ № 593002 01.09.2011 31.08.2016 телемереж не діюча

5943 32771630 АВ № 593004 02.09.2011 01.09.2016 Київська область проводове мовлення не діюча

5944 1994120543 АВ № 593005 02.09.2011 30.12.2011 29.12.2016 телемереж не діюча

5945 36674209 АВ № 593006 05.09.2011 04.09.2016 м. Одеса телемереж не діюча

5946 34930233 АВ № 593007 06.09.2011 05.09.2016 м. Одеська область ефірне радіомовлення не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
віідповідальністю "Пантел 

Юкрейн", 33736178, м. Київ

03187, м. Київ, вул. 
Академіка Заболотного, 

20-А

м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська,            

Рівненська, Херсонська, Чернігівська 
області, АР Крим

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Українські спеціальні 

системи", м. Київ, 32348248

04119, м. Київ, вул. 
Мельникова, 83-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інсайт-ТВ", 

37442169, м. Авдіївка, 
Донецька обл

86060, Донецька обл, м. 
Авдіївка, вул. Карла 
Маркса, 2-А, кв. 58

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - підприємець 
Касьяненко Олег 

Володимирович, 2534110358, 
м. Охтирка, Сумська обл, 

42700, Сумська обл., м. 
Охтирка, провулок 

Квітковий, 4-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"КАБЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
ДОНБАСУ", 37522668, м. 
Стаханов, Луганська обл.,

94013, Луганська обл., м. 
Стаханов, вул. 60 років 

Жовтня, 6, кв. 24

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство "Теле-
Ком", 24995967, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.,

вул. Косіора, 51-А, кв. 34, 
м. Кивий Ріг, 

Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Термінал-

Шостка", 33326817, м. 
Шостка, Сумська обл.,

41100, Сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Ціолковського, 24/39

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

49000, м. 
Дніпропетровськ, площа 

Леніна, 1,

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 

"ЛЕПТОН", 13797508, м. Львів

79016, м. Львів, вул. 
Городоцька, 85

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Надрага Ігор Петрович, 
2682404618, м. Гнівань, 

Вінницька обл.,

23310, Вінницька обл., 
Тиврівський р-н, м. 

Гнівань, вул. 
Маяковського, 21

м. Гнівань Тиврівського району 
Вінницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Бізнес Комєрц", 33196854, м. 

Авдіївка, Донецька обл.,

86060, Донецька обл, м. 
Авдіївка, вул. Карла 
Маркса, 2-А, кв. 58

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія" Кабельне 
телебачення - Золотоноша, 
32934173, м. Золотоноша, 

Черкаська обл.

вул. Шевченка, 107, кв. 3, 
м. Золотоноша, Черкаська 

обл, 19700

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Пульсар", 30454094, м. 

Тернопіль

вул. Лучаківська, 14, м. 
Тернопіль, 46027

м. Тернопіль, с. Довжанка 
Тернопільського району, с. Доброводи 

Збаразького району Тернопільської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", 

32771630, м. Київ

проспект Павла Тичини, 5, 
кв. 175, м. Київ, 02152

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Кузнецова Наталія Леонідівна, 

1994120543, м. Кіровоград

25015, м. Кіровоград, 
провул. Нестерова, 16

м. Знам'янка, м. Новоукраїнка, м. 
Олександрія, смт Пантаївка 

Кіровоградської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Застава Плюс", 36674209, м. 

Одеса,

65098, м. Одеса, вул. 
Умова, 34,

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРСПЕЦБУД1", 34930233, 
м. Одеса

вул. Прохорівська, 44, м. 
Одеса

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 316 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5947 34930233 АВ № 593008 06.09.2011 05.09.2016 м. Одеса телемереж не діюча

5948 32074513 АВ № 593009 06.09.2011 05.12.2011 04.12.2016 м. Київ телемереж не діюча

5949 22891175 АВ № 593010 06.09.2011 01.12.2011 30.11.2016 Харківська область не діюча

5950 30939178 АВ № 593011 07.09.2011 15.12.2011 14.12.2016 Донецька область не діюча

5951 19199961 АВ № 593012 09.09.2011 30.11.2011 29.11.2016 не діюча

5952 2082076354 АВ № 593013 09.09.2011 08.09.2016 м. Родинське Донецької області телемереж не діюча

5953 2949001686 АВ № 593014 09.09.2011 08.09.2016 м. Красноармійськ Донецької області телемереж не діюча

5954 19199961 АВ № 593015 10.09.2011 30.11.2011 29.11.2016 не діюча

5955 37624049 АВ № 593016 12.09.2011 11.09.2016 м. Кіровоград  телемереж не діюча

5956 30991596 АВ № 593017 13.09.2011 12.09.2016 телемереж не діюча

5957 30272455 АВ № 593018 13.09.2011 12.09.2016 м. Ірпінь, м. Буча Київської області телемереж не діюча

5958 31971442 АВ № 593019 14.09.2011 26.12.2011 25.12.2016 м. Дніпропетровськ  телемереж не діюча

5959 00131400 АВ № 593022 13.09.2011 26.11.2011 25.11.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

5960 30940431 АВ № 593026 15.09.2011 13.12.2011 12.12.2016 м. Марганець Дніпропетровської обл. телемереж не діюча

5961 37606103 АВ № 593027 15.09.2011 14.09.2016 и. Ірпінь Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРСПЕЦБУД1", 34930233, 
м. Одеса

вул. Прохорівська, 44, м. 
Одеса

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОСМОНОВА", 32074513,     
м. Київ, 

вул. Тропініна, 1, м. Київ, 
04107

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Донецьксталь - 

Металургійний завод", 
30939178, м. Донецьк

вул. Ткаченко, 122, м. 
Донецьк, 83062

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", 19199961, м. Київ

провулок Кутузова, 3, м. 
Київ, 01011

Автономна Республіка Крим, м. 
Севастополь, м. Дніпро та 

Дніпропетровська область, м. Донецьк 
та Донецька область, м. Запоріжжя та 

Запорізька область, м. Івано-Франківськ 
та  Івано-Франківська область,м. Київ та 
 Київська область, м. Львів та Львівська 
область,  м. Миколаїв та Миколаївська 

область, м. Одеса та Одеська область, м. 
Харків та Харківська область, м. Херсон 

та Херсонська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична-особа підприємець 
Самойлов Михайло Іванович, 

2082076354, м. 
Красноармійськ, м. Родинське, 

Донецька обл., 

вул. Баумана, 5, м. 
Красноармійськ, м. 

Родинське, Донецька обл., 
85310

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична-особа підприємець 
Кузнєцова Вікторія 

Вікторівна, 2949001686, м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл., 

провулок Попова, 10, м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл., 85300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", 19199961, м. Київ

провулок Кутузова, 3, м. 
Київ, 01011

м. Вінниця та  Вінницька область, м. 
Луцьк та Волинська область, м. 

Житомир та Житомирська область, м. 
Луганськ та Луганська область, м. 
Полтава та Полтавська область, м. 

Кіровоград та Кіровоградська область, 
м. Рівне та Рівненська область, м. Суми 

та  Сумська область, м. Тернопіль та 
Тернопільська область, м. Черкаси та 

Черкаська область, м. Чернігів та 
Чернігівська область, м. Чернівці та 

Чернівецька область, м. Хмельницький 
та Хмельницька область, м. Ужгород та 

Закарпатська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційні Кіровоградські 
Системи", 37624049, м. 

Кіровоград, 

вул. Жовтневої революції, 
1, кв. 24, м. Кіровоград, 

25002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"ТАЛАНТ", 30991596, м. 

Бурштин, Івано-Франківська 
обл.,

вул.Січових Стрільців, 15,  
м. Бурштин, Галицький р-
н., Івано-Франківська обл.,

м. Бурштин Галицького району Івано-
Франківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"ВІКАС", 30272455, м. Ірпінь, 

Київська обл, 

08200, Київська область, 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 

4,

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ексфлоіт", 
31971442, м. Дніпропетровськ

вул. Робоча, 23-В, м. 
Дніпропетровськ, 49008

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Крименерго", 
00131400, м. Сімферополь

вул. Київська,74/6, м. 
Сімферополь, 95034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", м. 
Одеса, 30940431

проспект Шевченка,3, м. 
Одеса, 65113

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕРРА-
ТЕЛЕКОМ", 37606103, м. 

Боярка, Київська обл., 

вул. Лінійна, 32, м. 
Боярка, Києво-

Святошинський район, 
Київська обл., 08150

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 317 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5962 37703764 АВ № 593028 15.09.2011 14.09.2016 телемереж не діюча

5963 2595222661 АВ № 593038 19.09.2011 14.02.2012 13.02.2017 м. Винники Львівської області телемереж не діюча

5964 30030888 АВ № 593043 26.09.2011 25.09.2016 телемереж не діюча

5965 2907809657 АВ № 593044 26.09.2011 25.09.2016 телемереж не діюча

5966 35473661 АВ № 593045 26.09.2011 25.09.2016 м. Одеса телемереж не діюча

5967 31806405 АВ № 593046 26.09.2011 25.09.2016 Запорізька область проводове мовлення не діюча

5968 36369146 АВ № 593047 26.09.2011 25.09.2016 смт Миронівський Донецької області телемереж не діюча

5969 2939523939 АВ № 593048 26.09.2011 25.09.2016 телемереж не діюча

5970 34090301 АВ № 593049 26.09.2011 25.09.2016 Чернівецька область ефірне радіомовлення не діюча

5971 30057318 АВ № 593050 26.09.2011 25.09.2016 телемереж не діюча

5972 34379676 АВ № 593051 26.09.2011 25.09.2016 м. Одеса та Одеська область не діюча

5973 37765532 АВ № 593052 26.09.2011 25.09.2016 м. Харків телемереж не діюча

5974 33909258 АВ № 593053 26.09.2011 25.09.2016 телемереж не діюча

5975 2184600178 АВ № 593054 26.09.2011 20.12.2011 19.12.2016 телемереж не діюча

5976 20057835 АВ № 593055 26.09.2011 08.12.2011 01.01.2016 не діюча

5977 14198951 АВ № 593056 26.09.2011 11.12.2011 10.12.2016 м. Черкаси телемереж не діюча

5978 33868835 АВ № 593058 26.09.2011 10.12.2011 09.12.2016 м. Ужгород телемереж не діюча

5979 22570896 АВ № 593064 27.09.2011 29.12.2011 28.12.2016 м. Рівне телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Роздольнеінтернетсервіс", 
37703764, м. Сімферополь

вул. Дорожна, 29, кв. 7, м. 
Сімферополь, АР Крим, 

95011

смт. Роздольне, с. Чернишове, с. 
Сінокісне Роздольненського району АР 

Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Підлужна Оксана Михайлівна, 

2595222661, м. Ходорів, 
Львівська обл., 

вул. Шептицького, 9, м. 
Ходорів, Жидачівський р-
н, Львівська обл., 81750

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бріз", 
30030888, с. Крижанівка, 

Одеська обл.,

вул. Гагаріна, 20/а, с. 
Крижанівка, 

Комінтернівський район, 
Одеська обл., 

смт. Чорноморьске, с. Корсунці, с. 
Іллічівка, с. Ліски, с. Вапнярка, с. Нова 

Дофіновка, с. Красносілка 
Комінтернівського району Одеської 

області, с. Котовка, с. Набережне 
Біляєвського району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа - підприємець 
Андрєєв Віктор 

Володимирович, 2907809657, 
смт. Азовське, Джанкойський 

р-н, АР Крим

вул. Чкалова, 80, смт. 
Азовське, джанкойський 

р-н, АРК, 96178

смт. Азовське, с. Майське Автономної 
Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"ГЛОБАЛ ІКС", 35473661, 

село Іллічівка, Одеська обл., 

вул. Нова, 30-А, село 
Іллічівка, Одеська обл., 

67560

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальнстю 

"Телекомінвестбуд", 31806405, 
м. Запоріжжя

вул. Запорізька, 4-А, м. 
Запоріжжя, 69002

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Алчевськ, Луганська обл.

вул. Гмирі, кв, 50, м. 
Алчевськ, Луганська обл., 

94214

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Кобринець Андрій 

Вікторович, 2939523939, м. 
Зоринськ. Луганська обл., 

квартал 40 років 
Перемоги, 12, кв. 62, м. 

Зоринськ, Перевальський 
р-н, Луганська обл.,

м. Зоринськ Перевальського району 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
Сокирянської районної ради 

"Телерадіоорганвзація 
"Сокиряни", 34090301, м. 

Сокиряни, Чернівецька обл., 

вул. О. Кобилянської, 43, 
м. Сокиряни, Чернівецька 

обл., 60200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮНІОНКОМ", 30057318, м. 
Київ

01133, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 116

с. Петропавлівська Борщагівка 
Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Астрателком", 34379676, м. 
Одеса,

вул. Бугаївська, 21, м. 
Одеса, 65005

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТУДНЕТ 

ТЕЛЕКОМ", 37765532, м. 
Харків,

вул. Сумська, 6, кім. 2, м. 
Харків, 61057

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "ТРК" 
Міський телевізійний центр", 

33909258, м. Васильків, 
Київська обл., 

вул. Грушевського, 17-А, 
м. Васильків, Київська 

обл., 08600

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Васюк Юрій Володимирович, 

2184600178, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Гутовського, 51, кв. 
60, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50093

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Спільне українсько-
американське підприємство у 

формі товариства з 
обмеженою відповідальністю 

“Інтернешенел 
Телеком'юнікешен Компані”, 

20057835, м. Київ 

узвіз Кловський, 12-А, м. 
Київ, 01021

Полтавська, Черкаська, Херсонська, 
Миколаївська області, м. Севастополь 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Черкаські 

телекомунікаційні системи"м. 
Черкаси, 14198951

провулок Сєдова, 22, м. 
Черкаси, 18005

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тевіком", 

33868835, м. Ужгород

вул. Заньковецької, 89, м. 
Ужгород, 88015

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Рівне 
ТВМ", 22570896, м. Рівне

вул. Директорії, 6, м. 
Рівне, 33013

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 318 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5980 37377404 АВ № 593065 27.09.2011 26.09.2016 телемереж не діюча

5981 2572202190 АВ № 593066 26.09.2011 22.12.2011 21.12.2016 телемереж не діюча

5982 36523021 АВ № 593068 27.09.2011 27.12.2014 м. Ковель Волинської області не діюча

5983 33783254 АВ № 593069 29.09.2011 28.09.2016 м. Київ не діюча

5984 37283877 АВ № 593070 28.09.2011 27.09.2016 м. Ізюм Харківської області телемереж не діюча

5985 34751574 АВ № 593071 28.09.2011 27.09.2016 телемереж не діюча

5986 30231691 АВ № 593072 28.09.2011 25.12.2011 24.12.2016 телемереж не діюча

5987 30549856 АВ № 593073 28.09.2011 19.01.2012 18.01.2017 м. Коростень Житомирської області телемереж не діюча

5988 30542253 АВ № 593074 27.09.2011 15.02.2012 14.02.2017 м. Бердянськ Запорізької області телемереж не діюча

5989 23703980 АВ № 593075 29.09.2011 02.04.2011 01.04.2016 Україна не діюча

5990 00179714 АВ № 593083 29.09.2011 31.10.2011 30.10.2016 Донецька область не діюча

5991 33904108 АВ № 593084 29.09.2011 29.11.2011 28.11.2016 м. Чернігів не діюча

5992 37083889 АВ № 593085 30.09.2011 29.09.2016 м. Чернівці телемереж не діюча

5993 37770500 АВ № 593086 30.09.2011 29.09.2016 м. Київ телемереж не діюча

5994 37387014 АВ № 593087 03.10.2011 02.10.2016 телемереж не діюча

5995 37387014 АВ № 593088 03.10.2011 02.10.2016 Полтавська область не діюча

5996 34487322 АВ № 593089 03.10.2011 01.03.2012 м. Київ не діюча

5997 34487322 АВ № 593090 03.10.2011 06.03.2012 м. Київ міжміський не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нетлінк", 
37377404, м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 

вул. Новікова, 5, м. 
Сєвєродонецьк, Лугвнська 

обл., 93400

м. Сєвєродонецьк, м.Рубіжне Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Андрейченко Олескандр 

Миколайович, 2572202190, м. 
Білозерське, Донецької 

області,

вул. Маяковського, 29, кв. 
9, м. Білозерське, 
Донецької обл.,

м. Білозерське Добропільського району  
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЮАІНЕТ", 36523021, м. 
Ковель, Волинська обл. 

45000, Волинська обл., м. 
Ковель, вул. Косачів, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юнікаст 
Інвест", 33783254, м. Київ

проспект Оболонський, 
23-А, м. Київ, 04205

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІЗЮМТЕЛЕКОМ", 37283877, 
м. Ізюм, Харківська обл., 

вул. Надозерна, 29, кв. 34, 
м. Ізюм, Харківська обл., 

64300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприєсмтво 
"Чайкоф", 34751574, м. 

Севастополь

вул. Лізи Чайкіної, 76, кв. 
135 м. Севастополь, 99053 смт Кореїз Автономної Республіки Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центрум-

Сервіс", 30231691, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл., 

вул. Якіра, 5-А, 3, м. 
Кривий Ріг, 

Дныпропетровська обл, 
50007

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "Он 
Лайн", 30549856, м. 

Коростень, Житомирська обл., 

вул. Кірова, 28, м. 
Коростень, Житомирська 

обл., 11500

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Орбіта 
сервіс TV", м. Бердянськ, 
Запорізька обл., 30542253

вул. Свободи, 39, м. 
Бердянськ, Запорізька 

обл., 71100

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКОМЛАЙН", 23703980, м. 

Київ 

01054, М. Київ, вул. Олеся 
Гончара, 88 літери А-Б

Надання послуг фіксованого телефонного звязку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозвязку: міжнародного, міжміського 

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Промтелеком", 

00179714, м. Донецьк 

вул. Хірургічна, 4, м. 
Донецьк, 83049

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кателін", м. 

Чернігів, 33904108

14038, м. Чернігів, вул. О. 
Молодчого, 46

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІ. ТІ. 

НЕТ.", 37083889, м. Чернівці

проспект Незалежності, 
111, м. Чернівці, 58000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙПІ-

ТЕХНОЛОГІЇ", 37770500, м. 
Київ,

проспект Перемоги, 104-Б, 
офіс, 7, м. Київ, 03115

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІБЕРІУС", 

37387014, м. Полтава

вул. Червонофлотська, 35, 
м. Полтава, 36010

м. Полтава, м. Кременчук Полтавської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІБЕРІУС", 

37387014, м. Полтава

вул. Червонофлотська, 35, 
м. Полтава, 36010

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

вул. Танкова, 8, бізнес 
центр "Флора-Парк", 

праве крило, 4 поверх, м. 
Київ, 04112

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

вул. Танкова, 8, бізнес 
центр "Флора-Парк", 

праве крило, 4 поверх, м. 
Київ, 04112

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 319 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

5998 30825689 АВ № 593091 04.10.2011 14.11.2015 м. Сімферополь, с. Дубки АР Крим телемереж не діюча

5999 21673832 АВ № 593093 05.10.2011 04.10.2026 Україна GSM 1800 не діюча

6000 21673832 АВ № 593094 05.10.2011 04.10.2026 Україна GSM 900 не діюча

6001 34487322 АВ № 593096 03.10.2011 12.11.2011 Україна не діюча

6002 00131564 АВ № 593103 10.10.2011 21.07.2014 м. Івано-Франківськ не діюча

6003 20234579 АВ № 593104 10.10.2011 09.12.2017 Дніпропетровська область не діюча

6004 31196124 АВ № 593105 10.10.2011 09.10.2016 м. Луганськ та Луганська обл не діюча

6005 14333981 АВ № 593106 10.10.2011 14.12.2011 13.12.2016 АР Крим не діюча

6006 13969553 АВ № 593107 10.10.2011 08.12.2015 м. Рівне та Рівненська область не діюча

6007 34487322 АВ № 593108 03.10.2011 12.11.2011 м. Київ не діюча

6008 32264247 АВ № 593109 10.10.2011 05.02.2012 04.02.2017 не діюча

6009 34063220 АВ № 593110 10.10.2011 14.12.2011 13.12.2016 телемереж не діюча

6010 34373318 АВ № 593111 10.10.2011 27.12.2011 26.12.2016 м. Запоріжжя не діюча

6011 2233916389 АВ № 593112 10.10.2011 16.01.2012 15.01.2017 смт Новодонецьке Донецької області телемереж не діюча

6012 3160314150 АВ № 593113 10.10.2011 09.10.2016 м. Краснодон Луганської області телемереж не діюча

6013 3155722998 АВ № 593114 10.10.2011 09.10.2016 телемереж не діюча

6014 30184815 АВ № 593119 26.09.2011 30.12.2011 29.12.2016 м. Львів та Львівська область не діюча

6015 2897901784 АВ № 593122 20.10.2011 15.02.2012 14.02.2017 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"МРІЯ", 30825689, м. 
Сімферополь

вул. Маршала Жукова, 15, 
м. Сімферополь, АРК, 

95035

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

проспект Червонозоряний, 
51, м. Київ, 03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

проспект Червонозоряний, 
51, м. Київ, 03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

вул. Танкова, 8, бізнес 
центр "Флора-Парк", 

праве крило, 4 поверх, м. 
Київ, 04112

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-Франківськ, 

76014, м. Івано-
Франківськ, вул. 
Індустріальна, 34

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "АТ-Зв'язок", 
20234579, м. Кривий ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Постишева, 1, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50006

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Промзв'язок", 31196124, м. 
Луганськ

вул. Леніна, 102-Б, м. 
Луганськ, 91055

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державна судноплавна 
компанія "Керченська 
паромна переправа", 

14333981, м. Керч АР Крим

98307, АР Крим, м. Керч, 
селище  Жуковка

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Рівнепромзв'язок", 13969553, 
м. Рівне

вул. Млинівська, 28, м. 
Рівне, 33024

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

вул. Танкова, 8, бізнес 
центр "Флора-Парк", 

праве крило, 4 поверх, м. 
Київ, 04112

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальнстю "Інет", 

32264247, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Корнійчука, 7/37, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50076

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Веста-Телеком", 34063220, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 

вул. Мелешкіна, 38/71, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50008

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАБЕЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЙНА 
ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА", 

м. Запоріжжя, 34373318 

вул. Гудименка, 3-А, 
приміщення, 3, м. 
Запоріжжя, 69114

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Четраускас Наталія Семенівна, 

2233916389, смт 
Новодонецьке, Донецька обл., 

вул. Куйбишева, 12, кв. 7, 
смт Новодонецьке, 

Добропільський р-н, 
Донецька обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Мещанінов Микола 

Миколайович, 3160314150, м. 
Краснодон, Луганська обл., 

квартал Лютикова, 5, кв. 
59, м. Краснодон, 

Луганська обл.,  94408

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Кисляченко Дмитро 

Сергійович, 3155722998, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 

мікрорайон Сонячний, 
13/29, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50056

Саксаганський район м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " ВОСТОК 

ТЕЛЕКОМ", 30184815, м. 
Харків

вул. Академіка Проскури, 
1, м. Харків, 61070

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Несміян Марина 

Володимирівна, 2897901784, с. 
Путрівка, Київська обл.,  

вул. Фрунзе, 38, с. 
Путрівка, Васильківський 

р-н, Київська обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 320 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6016 37798615 АВ № 593123 19.10.2011 18.10.2016 телемереж не діюча

6017 22904363 АВ № 593124 19.10.2011 18.10.2016 смт Коцюбинське Київської області телемереж не діюча

6018 35237457 АВ № 593125 17.10.2011 16.10.2016 м. Шахтарськ Донецької області телемереж не діюча

6019 32320070 АВ № 593126 18.10.2011 17.10.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6020 30935662 АВ № 593127 14.10.2011 13.10.2016 м. Чернівці телемереж не діюча

6021 25103238 АВ № 593129 14.10.2011 13.10.2016 м. Амвросіївка Донецької області телемереж не діюча

6022 37291920 АВ № 593131 20.10.2011 19.10.2016 телемереж не діюча

6023 35331174 АВ № 593134 20.10.2011 23.12.2013 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6024 35331174 АВ № 593135 20.10.2011 14.07.2013 м. Київ телемереж не діюча

6025 2541215734 АВ № 593137 19.10.2011 18.10.2016 м. Гірник Донецької області телемереж не діюча

6026 1843407203 АВ № 593138 20.10.2011 19.10.2016 м. Котовськ Одеської області телемереж не діюча

6027 34287580 АВ № 593139 24.10.2011 24.01.2012 23.01.2017 м. Київ, Київська область не діюча

6028 20946311 АВ № 593140 21.10.2011 20.10.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6029 36820361 АВ № 593141 21.10.2011 20.10.2016 м. Київ телемереж не діюча

6030 35355986 АВ № 593142 21.10.2011 20.10.2016 Луганська область не діюча

6031 36820361 АВ № 593143 21.10.2011 20.10.2016 м. Київ не діюча

6032 00191951 АВ № 593144 20.10.2011 20.01.2012 19.01.2017 Донецька область не діюча

6033 14082852 АВ № 593147 19.10.2011 05.10.2016 м. Харків та Харківська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІМ ТЕС", 

37798615, с. Залісся, АРК

вул. Перемоги, 1-Д, с. 
Залісся, 

Сімферопольський р-н, 
Автономної Республіки 

Крим, 97567

с. Залісся Сімферопольського району 
Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГАЛИЧАНИ", 22904363, м. 
Київ

вул.  Героїв Севастополя, 
17-В, к.6, м. Київ, 03124

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Сіріус", 35237457, м. Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЛАН-

ІНЕТ", 32320070, м. Одеса,

вул. Академіка 
Заболотного, 34,  м. 

Одеса, 65025

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Кабельне 
телебачення міста", 30935662, 

м. Чернівці,

вул. Червоноармійська, 97, 
м. Чернівці, 58013

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Донбастелесупутник", 
25103238, м. Донецьк

вул. Тарханова, 4, кв. 1, м. 
Донецьк, 83007

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОПТІМАЛ 
НЕТ", 37291920, м. Білгород-
Дністровський, Одеська обл., 

вул. Ломоносова, 2, м. 
Білгород-Дністровський, 

Одеська обл., 67700

м. Білгород-Дністровський Одеської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БіЛінк", 

35331174, м. Київ

вул. Щербакова, 53, м. 
Київ, 04111

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БіЛінк", 

35331174, м. Київ

вул. Щербакова, 53, м. 
Київ, 04111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Ахременко Сергій Вікторович, 

2541215734, м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл., 

мікрорайон Лазурний, 60, 
кв. 60, м. Красноармійськ, 

Донецька обл., 85300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Гнатюк Тамара Іванівна, 
1843407203, м. Котовськ, 

Одеська обл.,

вул. Ентузіастів, 9, м. 
Котовськ, Одеська обл, 

66300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київщина-
Телеком", 34287580, м. Київ

вул. Саксаганського, 67-Б, 
м. Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НЕЗАЛЕЖНА 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ НОРМА-
ТВ", 20946311, м. Одеса

65123, м. Одеса, вул. 
Генерала Бочарова, 71

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

ТЕЛЕСЕТЬ", 36820361, м. 
Київ,

вул. Електротехнічна, 5, м. 
Київ, 02217

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СКС-

АНТРАЦИТ", м. Антрацит, 
Луганська обл., 35355986

94613, Луганська обл., м. 
Антрацит, вул. 

Ростовська, 20, кімн. 606

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

ТЕЛЕСЕТЬ", 36820361, м. 
Київ,

вул. Електротехнічна, 5, м. 
Київ, 02217

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
промислового спеціального 

"Промспецзв'язок", 00191951, 
м. Дніпропетровськ 

площа Леніна, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інформаційно-технологічна 
лабораторія", 14082852, м. 

Харків

вул. Космічна, 26, м. 
Харків, 61145

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 321 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6034 32064531 АВ № 593151 26.10.2011 25.10.2016 телемереж не діюча

6035 37405551 АВ № 593153 28.10.2011 27.10.2016 м. Київ телемереж не діюча

6036 31413242 АВ № 593154 28.10.2011 27.10.2026 м. Київ телемереж діюча

6037 2767312415 АВ № 593162 31.10.2011 07.03.2012 06.03.2017 телемереж не діюча

6038 32299510 АВ № 593165 27.10.2011 31.01.2012 30.01.2017 не діюча

6039 2354820235 АВ № 593166 02.11.2011 12.02.2012 11.02.2017 м. Євпаторія АР Крим телемереж не діюча

6040 2097215275 АВ № 593167 02.11.2011 26.03.2012 25.03.2017 м. Ізмаїл Одеської області телемереж  не діюча

6041 2480106263 АВ № 593170 02.11.2011 01.11.2016 телемереж не діюча

6042 20576423 АВ № 593171 02.11.2011 01.11.2016 м. Вишгород Київської області телемереж не діюча

6043 23008659 АВ № 593172 04.11.2011 26.01.2012 25.01.2017 м. Ізюм Харківської області телемереж не діюча

6044 30495083 АВ № 593173 04.11.2011 29.12.2018 м.Одеса та Одеська область діюча

6045 23584618 АВ № 593176 07.11.2011 06.11.2016 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

6046 2894204021 АВ № 593177 07.11.2011 06.11.2016 м. Попасна Луганської області телемереж не діюча

6047 32803997 АВ № 593178 02.11.2011 01.11.2016 Луганська область не діюча

6048 30057318 АВ № 593179 02.11.2011 01.11.2016 Київська область не діюча

6049 13755094 АВ № 593180 07.11.2011 06.11.2016 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

6050 00216757 АВ № 593183 08.11.2011 02.02.2012 01.02.2017 м. Запоріжжя не діюча

6051 3085611854 АВ № 593184 08.11.2011 07.11.2016 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ТВ - 
Ком", 32064531, м. Глухів, 

Сумська обл., 

вул. Києво-Московська, 
8/1, м. Глухів, Сумська 

область, 41400

м. Глухів, с. Полошки Глухівського 
району Сумської область

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство  з обмеженою 
відповідальністю "Туполєва 

ІСП", 37405551, Київ

вул. Салютна, 15, офіс 25-
А, м. Київ, 03190

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Адамант", 

31413242, м. Київ

вул. Харківське шосе, 51-
А, м. Київ, 02096

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Ошитьор Ігор Анатолійович, 
2767312415, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

мікрорайон Сонячний, 22, 
кв. 22, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50056

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Шахтарськантрацит", 

32299510, м. Шахтарськ 
Донецької області

вул. Космонавтів, 1-А, м. 
Шахтарськ, Донецька 

обл., 

м. Шахтарськ, м. Харцизьк Донецької 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Романенко Анатолій 

Петрович, 2354820235, смт 
Новоозерне, АРК

97491, АР Крим, м. 
Євпаторія, смт 

Новоозерне, В/Ч А-
4543

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Косцов Валерій Вікторович, 

2097215275, м. Ізмаїл, Одеська 
обл., 

вул. Поперечна, 2, 22, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Дімова Оксана Миколаївна, 
2480106263, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Орджонікідзе, 64, кв. 
1, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50005

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Виробничо-комерційна фірма 

"ПРОКСИН", 20576423, м. 
Бровари, Київська обл., 

вул. Грушевського, 3-Б, м. 
Бровари, київська обл., 

07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТОНІС-
Ізюм", м. Ізюм, Харківська 

обл., 23008659

вул. Гоголя, 15, м. Ізюм, 
Харківська обл., 64300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Будівельно-

монтажне підприємство 
"ВОЛСБУД", 30495083, м. 

Одеса

вул. Просьолкова, 10-А/1, 
м. Одеса, 65085

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство "Рось 
Телеком", 23584618, м. Біла 

Церква, Київська обл, 

09107, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 
Я.Мудрого, 62а

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Салато Світлана Анатоліївна, 

2894204021, м. Попасна, 
Луганської обл., 

вул. О. Кошового, 3-А, м. 
Попасна, Луганської обл., 

93300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Рубіжанський Краситель", 
32803997, м. Рубіжне, 

Луганська обл.,

93000, Луганська обл, м. 
Рубіжне, площа Хіміків, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮНІОНКОМ", 30057318, м. 
Київ

вул.Щорса, 31, м. Київ, 
01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Мале Підприємство 
"Строймонтаж", 13755094, м. 
Олександрія, Кіровоградська 

обл., 

вул. 6-го грудня, 150, м. 
Олександрія, 

Кіровоградська обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Український 

науково-дослідний проектно-
конструкторський та 

технологічний інститут 
трансформаторобудування", 

00216757, м. Запоріжжя

вул. Дніпропетровське 
шосе, 11, м. Запоріжжя, 

69069

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Горянський Сергій 

Вікторович, 3085611854, м. 
Богуслав, Київської області 

вул. Острів, 30-А, м. 
Богуслав, Київська обл., 

09700

м.Корсунь-Шевченківський Черкаської 
обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 322 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6052 30500873 АВ № 593186 09.11.2011 08.11.2016 м. Українка Київської області не діюча

6053 37298569 АВ № 593187 08.11.2011 07.11.2016 телемереж не діюча

6054 23820881 АВ № 593188 01.11.2011 27.06.2013 м. Тростянець Сумської області телемереж не діюча

6055 23820881 АВ № 593189 01.11.2011 18.09.2015 м. Суми, м. Білопілля Сумської області телемереж не діюча

6056 23820881 АВ № 593190 01.11.2011 23.02.2014 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

6057 24558439 АВ № 593191 11.11.2011 10.11.2016 м. Чернігів телемереж не діюча

6058 36139888 АВ № 593192 11.11.2011 10.11.2016 телемереж не діюча

6059 37184109 АВ № 593193 11.11.2011 10.11.2016 телемереж не діюча

6060 37184109 АВ № 593194 11.11.2011 10.11.2016 телемереж не діюча

6061 33270581 АВ № 593200 07.11.2011 09.02.2012 08.02.2017 м. Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

6062 37815221 АВ № 593204 18.11.2011 14.12.2020 Україна діюча

6063 32776335 АВ № 593210 16.11.2011 15.11.2016 м. Київ не діюча

6064 33429170 АВ № 593211 17.11.2011 16.11.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

6065 2534110358 АВ № 593213 14.11.2011 13.11.2016 Сумська область ефірне радіомовлення не діюча

6066 2534110358 АВ № 593214 14.11.2011 13.11.2016 Сумська область  ефірного телемовлення не діюча

6067 31248114 АВ № 593215 17.11.2011 16.11.2016 Київська область не діюча

6068 2991915184 АВ № 593216 17.11.2011 16.11.2016 м. Запоріжжя телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Телестудія "ЕКРАН" у формі 
приватного підприємства, 

30500873, м. Обухів, Київська 
обл., 

вул. Київська, 162-А, офіс 
7,  м. Обухів, Київська 

обл., 08703

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Імпекс 

Медія", 37298569, м. 
Куп'янськ, Харківська обл., 

вул. Садова, 4-А, м. 
Куп'янськ, Харківська 

обл., 63701

смт Комсомольське Зміївський район 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комерційне 
підприємство "Інтертелеком", 

23820881, м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комерційне 
підприємство "Інтертелеком", 

23820881, м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Комерційне 
підприємство "Інтертелеком", 

23820881, м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОАГЕНСТВО 

"ТЕРРА", 24558439, м. 
Чернігів,

вул. О. Молодчого, 46, м. 
Чернігів, 14013

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кристал 
Телеком", Київська обл., 

36139888

вул. Калініна, 2, смт 
Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

смт Борова Фастівського району 
Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українська 

телекомунікаційна група", 
37184109, м. Васильків, 

Київська обл., 

вул. Шевченка, 44, офіс 5, 
м. Васильків, Київська 

обл., 08600
м. Яготин, м. Березань Київської області Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 

телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Українська 

телекомунікаційна група", 
37184109, м. Васильків, 

Київська обл., 

вул. Шевченка, 44, офіс 5, 
м. Васильків, Київська 

обл., 08600

с. Нива Трудова Апостолівського 
району Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 

33270581, м. Сєвєродонецьк 
Луганської області

вул. Пивоварова, 5, м. 
Сєвєродонецьк, Луганська 

обл., 93403

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТриМоб", 

37815221, м. Київ

вул. Предславинська, 34-
А, м. Київ, 03150

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

рухомого (мобільного) 
телефонного зв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мобіком", 32776335, м. 
Київ

вул. Генерала Наумова, 
17-А, м. Київ, 03164

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія 
"Ваш Вибір", 33429170, м. 

Євпаторія, АРК

вул. 9 Травня, 63, м. 
Євпаторія, АРК, 97400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Касьяненко Олег 

Володимирович, 2534110358, 
м. Охтирка, Сумська обл., 

провулок Квітковий, 4-А, 
м. Охтирка, Сумська обл., 

42700

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Касьяненко Олег 

Володимирович, 2534110358, 
м. Охтирка, Сумська обл., 

провулок Квітковий, 4-А, 
м. Охтирка, Сумська обл., 

42700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "БЕЛКОМ", 

31248114, м. Біла Церква, 
Київська обл., 

вул. Богдана 
Хмельницького, 5, м. Біла 

Церква, Київська обл., 
09107

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Костіна Людмила 

Володимирівна, 2991915184, 
м. Запоріжжя, 

вул. Червона, 3, кв. 108, м. 
Запоріжжя, 69068

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 323 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6069 37771436 АВ № 593217 17.11.2011 16.11.2016 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

6070 37696527 АВ № 593218 18.11.2011 17.11.2016 м. Ірпінь Київської області телемереж не діюча

6071 33265388 АВ № 593219 17.11.2011 20.02.2012 19.02.2017 телемереж не діюча

6072 22101109 АВ № 593220 17.11.2011 19.01.2012 18.02.2017 м. Виноградів Закарпатської області телемереж не діюча

6073 21629133 АВ № 593221 18.11.2011 27.02.2012 26.02.2017 м. Київ не діюча

6074 00379324 АВ № 593222 21.11.2011 24.01.2012 23.01.2017 м. Хуст Закарпатської області телемереж не діюча

6075 34322441 АВ № 593226 23.11.2011 22.11.2016 м. Полтава  телемереж не діюча

6076 31720260 АВ № 593227 24.11.2011 23.02.2012 22.02.2017 не діюча

6077 32720667 АВ № 593228 23.11.2011 26.12.2011 25.12.2016 телемереж не діюча

6078 32667140 АВ № 593234 25.11.2011 24.11.2016 м. Київ не діюча

6079 36817144 АВ № 593235 25.11.2011 24.11.2016 м. Балаклія Харківської області телемереж не діюча

6080 33671556 АВ № 593236 25.11.2011 23.02.2012 22.02.2017 м. Красноперекопськ АР Крим телемереж не діюча

6081 36043955 АВ № 593237 25.11.2011 24.11.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6082 33482632 АВ № 593238 25.11.2011 24.11.2016 телемереж не діюча

6083 2410001188 АВ № 593239 25.11.2011 24.11.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6084 31068556 АВ № 593249 30.11.2011 30.01.2016 м. Одеса, м. Іллічівськ Одеської області телемереж не діюча

6085 00190905 АВ № 593250 01.12.2011 30.11.2016 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНК 

ТЕЛЕСЕРВІС", 37771436, м. 
Київ

вул. Панаса Мирного, 
16/13, м. Київ, 01011

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ-НЕТ", 
37696527, м. Ірпінь, Київська 

обл., 

вул. Жовтнева, 9, м. 
Ірпінь, Київська обл., 

08200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ЗЕВС-КР", 33265388, м. 

Кривий Ріг, Дніпропетроська 
обл., 

вул. Фабрична, 3/16, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетроська обл., 
50106

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Виноградів ТВ", 22101109, м. 

Виноградів, Закарпатської 
обл., 

площа Миру, 4, м. 
Виноградів, Закарпатської 

обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, 

21629133, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Веста-
2005", 00379324, м. Хуст 

Закарпатська обл., 

вул. А. Волошина, 44, м. 
Хуст, Закарпатська обл., 

90400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПТК-

СИСТЕМИ", 34322441, м. 
Полтава

вул. Зигіна, 29, м. 
Полтава, 36023

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська 31-33, м. 
Київ, 03057

м. Севастополь, Автономна Республіка 
Крим, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Житомирська, Кіровоградська, 
Луганська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, Чернівецька 
та Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Телерадіокомпанія Liss TV", 
32720667, пгт. Мирний, АРК

97503, Автономна 
Республіка Крим, пгт. 

Мирний, вул. Шкільна, 14-
Б

м. Євпаторія, смт. Мирний, смт. 
Заозерне Автономна Республіка Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Т.Е.С.Т.", 

32667140, м. Київ, 

бульвар Лесі Українки, 15, 
м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Скайгруп", 

м. Харків, 36817144

вул. Індустріальна, 17, м. 
Харків, 61176

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "КТБ 

плюс", 33671556, м. 
Красноперекопськ, АР Крим

вул. Чкалова, 3, к. 40, м. 
Красноперекопськ, АР 

Крим, 96000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОДЕСЬКІ 
ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ", 

36043955, м. Одеса

вул. Гайдара, 13, м. Одеса, 
65078

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, м. 
Ірпінь, Київська обл., 

08200

смт Гостомель, смт Коцюбинське, смт 
Немішаєво, м. Вишневе, м. Васильків, 

м. Боярка 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Маркова Тетяна Петрівна, 

2410001188, м. Одеса

вул. Академіка 
Заболотного, 62, кв. 17, м. 

Одеса, 65123

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія 

"Сателіт", 31068556, м. Одеса, 

вул. Л. Толстого, 20, м. 
Одеса, 65020

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "ІНГУЛЕЦЬКИЙ 

ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ", 00190905, м. 
Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.

50064, Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Рудна, 47

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 324 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6086 2907019735 АВ № 593252 01.12.2011 30.11.2016 м. Сімферополь телемереж не діюча

6087 34487322 вул. Танкова, 8, м. Київ АВ № 593253 01.12.2011 07.03.2012 06.03.2017 м. Київ міжміського не діюча

6088 34487322 АВ № 593254 01.12.2011 02.03.2012 01.03.2017 м. Київ не діюча

6089 36197274 АВ № 593263 01.12.2011 30.11.2016 телемереж не діюча

6090 13668567 АВ № 593264 01.12.2011 30.11.2016 Сумська область, Чернігівська область  ефірного телемовлення не діюча

6091 36010647 АВ № 593265 01.12.2011 30.11.2016 м. Донецьк не діюча

6092 32679549 АВ № 593266 01.12.2011 30.11.2016 м. Євпаторія АР Крим не діюча

6093 30206141 АВ № 593267 01.12.2011 30.11.2016 м. Донецьк не діюча

6094 35770823 АВ № 593269 01.12.2011 30.11.2016 м. Керч АР Крим не діюча

6095 35187375 АВ № 593270 01.12.2011 30.11.2016 м. Шостка Сумської області телемереж не діюча

6096 19028202 АВ № 593271 01.12.2011 30.11.2016 Івано-Франківська область не діюча

6097 20280935 АВ № 593272 01.12.2011 30.11.2016 не діюча

6098 33968051 АВ № 593273 01.12.2011 06.07.2012 05.07.2017 не діюча

6099 2308912115 АВ № 593274 01.12.2011 15.03.2012 14.03.2017 телемереж не діюча

6100 2968419550 АВ № 593275 01.12.2011 10.05.2012 09.05.2017 м. Снятин Івано-Франківської області телемереж не діюча

6101 37583301 АВ № 593277 01.12.2011 30.11.2016 м. Фастів Київська область телемереж не діюча

6102 2991109297 АВ № 593278 01.12.2011 30.11.2016 телемереж не діюча

6103 35985702 АВ № 593279 01.12.2011 30.11.2016 м. Дніпропетровськ не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Расулов расул Ахліман-Огли, 
2907019735, м. Сімферополь

провулок Марсовий, 7, кв. 
29, селище Гресіївський, 
м. Сімферополь, 95493

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", м. Київ, 34487322

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

України", 34487322, м. Київ

вул. Танкова, 8,  м. Київ, 
04112

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " ЦИФРОВІ 
ОПТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ", 

36197274, м. Київ

проспект Червонозоряний, 
4 Ж, офіс 20, м. Київ, 

03037

м. Київ с. Гатне Києво-Святошинський 
район Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фірма 

"Екран", м. Київ, 13668567

вул. Виборзька, 99, м. 
Київ, 03067

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОНЕЦЬКІ 
ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ", м. 

Донецьк, 36010647

вул. Постишева, 127, м. 
Донецьк, 83055

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "ВІЗА", м. 
Євпаторія, АР Крим, 32679549

вул. Дьомишева, 108, 
кв.15, м. Євпаторія, АР 

Крим, 97407

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "МИР", м. 
Донецьк, 30206141

бульвар Шевченко, 16, м. 
Донецьк, Донецька обл., 

83100

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АНИВ", м. 

Керч, АР Крим, 35770823

вул. Орджонікідзе, 12, м. 
Керч, АР Крим,  98313

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТК АЙ ПІ 

СІСТЕМС-ШОСТКА", м. 
Шостка, Сумська обл., 

35187375

вул. Кірова, 8, м. Шостка, 
Сумська обл., 41110

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. Київ

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті Інвест", 

20280935, м. Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Гоголя, 15

Харківська, Запорізька, Донецька, 
Луганська, Черкаська, Кіровоградська, 

м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

телеком", с. Безпечна, 
Сквирський р-н, Київська обл., 

33968051

хутір Ордаша, 19, село 
Безпечна, Сквирський р-н, 

Киъвська обл., 09025

м. Київ, Київська, Харківська, Одеська, 
Дніпропетровська, Львівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа підприємець 
Мордовський Володимир 

Васильович, с. Сені, 
Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.,  
2308912115

с. Сені, Решетилівський р-
н, Полтавська обл., 38401 

смт Решетилівка Решетилівського 
району Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Юрійчук Віталій Іванович, 

2968419550, м. Снятин, Івано-
Франківська обл., 

вул. Грушевського, 23, 
м.Снятин, Івано-

Франківська обл., 78300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД", м. 
Фастів, Київська обл., 

37583301

вул. Семена Палія, 22, м. 
Фастів, Київська обл., 

08500

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Настека Максим Вікторович, 

2991109297, село. Садове, 
Донецької обл., 

вул. Садова, 18, село 
Садове, Шахтарський р-н, 

Донецька обл., 86251

село Садове Шахтарського району, смт 
Новоамвросіївське Амвросіївського  

району Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ 
ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ", м. 

Дніпропетровськ, 35985702

вул. Б. Хмельницького, 4, 
оф. 110, м. 

Дніпропетровськ, 49051

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 325 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6104 37256246 АВ № 593280 01.12.2011 30.11.2016 м. Запоріжжя не діюча

6105 30411181 АВ № 593294 01.12.2011 14.06.2012 АР Крим не діюча

6106 34806413 АВ № 593295 01.12.2011 20.07.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6107 34806413 АВ № 593296 01.12.2011 11.03.2015 м. Київ не діюча

6108 34806413 АВ № 593297 01.12.2011 01.10.2013 м. Київ не діюча

6109 36855216 АВ № 593298 01.12.2011 30.11.2016 телемереж не діюча

6110 33542827 АВ № 593299 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ не діюча

6111 37038333 АВ № 593300 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ не діюча

6112 37505663 АВ № 593301 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ не діюча

6113 33056474 АВ № 593302 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ не діюча

6114 25480917 АВ № 593303 01.12.2011 30.11.2016 м. Запоріжжя та Запорізька область не діюча

6115 30993897 АВ № 593305 01.12.2011 15.12.2011 14.12.2016 Львівська область  ефірного телемовлення не діюча

6116 36444694 АВ № 593306 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ телемереж не діюча

6117 2107106730 АВ № 593307 01.12.2011 30.11.2016 не діюча

6118 3079120836 АВ № 593308 01.12.2011 30.11.2016 м. Луганськ не діюча

6119 2283406697 АВ № 593309 01.12.2011 30.11.2016 телемереж не діюча

6120 23433598 АВ № 593310 01.12.2011 30.11.2016 м. Севастополь  ефірного телемовлення не діюча

6121 24507442 АВ № 593311 01.12.2011 30.11.2016 Київська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Старінет", 

37256246, м. Запоріжжя, 

вул. Лахтінська, 3, м. 
Запоріжжя, 69076

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченський морський порт 
"Камиш-Бурун", 30411181, м. 

Керч

вул. Орджонікідзе, 1, 
корпус В, м. Керч, АР 

Крим,  98310

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "МГ 
ЛАЙН", м. Київ, 34806413

бул. Верховної Ради, 22, 
м. Київ, 02094

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "МГ 
ЛАЙН", м. Київ, 34806413

бул. Верховної Ради, 22, 
м. Київ, 02094

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство "МГ 
ЛАЙН", м. Київ, 34806413

бул. Верховної Ради, 22, 
м. Київ, 02094

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фрібіт", 
36855216, м. Судак, АРК, 

вул. Айвазовського, 21, к. 
46, м. Судак, АРК, 98000

м. Судак, с. Дачне Судакського району 
Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ 
СИСТЕМИ", 33542827, м. 

Київ

вул. М. Раскової, 19, офіс 
900, м. Київ, 02002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аптайм", м. 

Київ, 37038333

вул. Володимирська, 79-А, 
пр. 21, м. Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НЬЮЛІНК", 

м. Київ, 37505663

вул. Предславинська, 34-б, 
м. Київ, 03150

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "Індастріал Медіа 
Нетворк", м. Київ, 33056474

просп. Героїв Сталінграда, 
20-а, м. Київ, 04210

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Запорізький 

автомобілебудівний завод", 
25480917, м. Запоріжжя

пр. Леніна, 8, м. 
Запоріжжя, 69600

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Західтелесервіс", 30993897, м. 
Львів

79005, м. Львів, площа 
Петрушевича, 2, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МКМ 

СЕРВІС ЛТД", 36444694, м. 
Вишгород, Київська обл., 

вул. Шолуденка, 19, м. 
Вишгород, Київська обл., 

07300

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Сніцар Олександр Антонович, 

м. Добропілля, 2107106730

мікрорайон Сонячний, 17, 
кв. 45, м. Добропілля, 

Донецька область, 85000 

м. Добропілля, м. Білицьке, смт 
Водянське Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Оленич Сергій Юрійович, м. 

Луганськ, 3079120836

пров. Кримський, 9, кв. 
56, м. Луганськ

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Криворог Юрій Леонідович, 
2283406697, м. Кіровоград, 

проспект Правди, 8, 
корпус 5, кв. 36, м. 
Кіровоград, 25030

смт Димитрово Олександрійського 
району Кіровоградської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіокомпанія "Срібна 
Хвиля", 23433598, м. 

Севастополь

проспект Перемоги, 2,  кв. 
66, м. Севастополь, 99046

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛІННЯ ТА 
ВИПРОБУВАНЬ 

КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ, 
24507442

с. Вітіно, Сакський р-н, 
Автономної Республіки 

Крим, 96581

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 326 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6122 36014636 АВ № 593312 01.12.2011 30.11.2016 телемереж не діюча

6123 32158624 АВ № 593313 01.12.2011 30.11.2016 м. Київ не діюча

6124 2456209914 АВ № 593326 01.12.2011 28.02.2012 27.02.2017 телемереж не діюча

6125 30599179 АВ № 593327 01.12.2011 12.01.2012 11.01.2017 Черкаська область ефірне радіомовлення не діюча

6126 30599179 АВ № 593327 01.12.2011 12.01.2012 11.01.2017 Черкаська область радіомовлення не діюча

6127 2268208275 АВ № 593328 01.12.2011 16.08.2012 телемереж не діюча

6128 2663105119 АВ № 593329 01.12.2011 27.04.2012 26.04.2017 телемереж не діюча

6129 20107295 АВ № 593330 01.12.2011 18.01.2012 17.01.2017  м. Ямпіль Вінницької області телемереж не діюча

6130 22426550 АВ №583265 08.07.2011 29.09.2011 28.09.2016 м. Миколаїв телемереж не діюча

6131 22426550 АВ №583266 08.07.2011 29.09.2011 28.09.2016 Миколаївська область не діюча

6132 36948483 АГ 506661 19.01.2011 18.01.2016 телемереж не діюча

6133 35205713 АГ 506690 09.02.2011 08.02.2016 м. Попасна Луганської області телемереж не діюча

6134 25418918 АГ № 506517 18.02.2011 17.02.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6135 37258531 АГ № 506632 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6136 37120218 АГ № 506633 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6137 37258526 АГ № 506634 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6138 37258547 АГ № 506635 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6139 37017491 АГ № 506636 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЗАПОРІЗЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 36014636, м. 

Запоріжжя, 

проспект Металургів, 12-
А, м. Запоріжжя, 69006

м. Запоріжжя, м. Сімферополь, м. 
Дніпродзержинськ дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Універсальна мережева 
компанія", 32158624, м. Київ

вул. Еспланадна, буд. 20, 
к. 803, м. Київ, 01023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Боровик Андрій Васильович, 

2456209914, м. Гребінка, 
Полтавська обл., 

вул. Кошового, 1, кв. 6, м. 
Гребінка, Полтавська обл., 

37400

смт Новооржицьке Оржицького району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Телерадіокомпанія "ТАК", 

30599179, м. Черкаси,

18000, м. Черкаси, вул. О. 
Дашковича, 39, кім. 102

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне Підприємство 
"Телерадіокомпанія "ТАК", 

30599179, м. Черкаси

18000, м. Черкаси, вул. О. 
Дашковича, 39, кім. 102

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Работа В'ячеслав 

Анатолійович, 2268208275, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

1 провулок Короленка, 2, 
м. Ізмаїл, Одеська обл., 

68600

с. Броска, с. Матроска, с. Саф'яни, с. 
Нова Некрасівка, с. Стара Некрасівка, с. 
Ларжанка, с. Утконосівка Ізмаїлівського 

району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Фізична особа-підприємець 
Туракулов Андрій 

Джабаралійович, 2663105119, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

Військове містечко-1, 
будинок 1, кв. 6, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50001

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Приватна телестудія "Світоч", 

20107295, м. Ямпіль, 
Вінницька обл., 

вул. Комсоамольська, 
33/1, м. Ямпіль, Вінницька 

обл., 24500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Дикий Сад", 22426550, м. 

Миколаїв

54029, м. Миколаїв, просп. 
Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Дикий Сад", 22426550, м. 

Миколаїв

54029, м. Миколаїв, просп. 
Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "А2-

ГРУПП", 36948483, м. Київ

04107, м. Київ, вул. 
Овруцька, 28, кв. 14

с. Софіївська Борщагівка, смт Чабани 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СКС-

ПЕРВОМАЙСЬК", 
35205713, м. Первомайськ, 

Луганська обл.

93200, Луганська обл., 
м. Первомайськ, вул. 
Театральна, 5, кв. 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕАЛ-ТБ",  25418918, м. 

Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Тіраспольська, 27/29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕВСЕСВІТ", 
37258531, м. Київ

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХАРТ 

ЛІГА ТРЕЙД", 37120218, м. 
Київ

03022, м. Київ, вул. 
Козацька, 118

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"МЕДІАІНВЕСТ", 
37258526, м. Київ

02121, м. Київ, вул. 
Світла, 6-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УЛЬТРАЛІНК", 37258547, 
м. Київ

02099, м. Київ, вул. 
Новодарницька, 28/9

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РОСТ-

КРЕДО", 37017491, м. Київ

02068, м. Київ, вул. 
Драгоманова, 40, офіс 

7-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 327 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6140 22731326 АГ № 506637 11.01.2011 10.01.2016 м. Херсон телемереж не діюча

6141 35457131 АГ № 506638 11.01.2011 15.01.2016 м. Донецьк телемереж не діюча

6142 32072102 АГ № 506639 11.01.2011 10.01.2016 м. Київ, м. Суми не діюча

6143 37201401 АГ № 506640 11.01.2011 10.01.2016 м. Шостка Сумської області телемереж не діюча

6144 33520583 АГ № 506641 11.01.2011 10.01.2016 смт Партеніт АР Крим телемереж не діюча

6145 21560766 АГ № 506647 11.01.2011 18.09.2010 17.09.2015 Україна не діюча

6146 21196289 АГ № 506648 14.01.2011 13.01.2016 м. Харків телемереж не діюча

6147 32282355 АГ № 506649 14.01.2011 13.01.2016 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

6148 00383372 АГ № 506650 14.01.2011 14.09.2014 Дніпропетровська область не діюча

6149 04791116 АГ № 506651 14.01.2011 23.05.2011 22.05.2016 Київська область не діюча

6150 33601281 АГ № 506656 19.01.2011 18.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6151 32958420 АГ № 506657 19.01.2011 18.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6152 32944918 АГ № 506658 19.01.2011 18.01.2016 телемереж не діюча

6153 20723953 АГ № 506659 19.01.2011 15.05.2011 м. Щолкіне АР Крим не діюча

6154 00179559 АГ № 506660 19.01.2011 04.11.2017 м. Донецьк та Донецька область не діюча

6155 13559720 АГ № 506662 19.01.2011 18.01.2016 Житомирська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Херсонські 
телекомунікаційні 

системи", 22731326 м. 
Херсон 

73000, м. Херсон, вул. 
К. Маркса, 97

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФРАГМЕНТ.КОМ", 
35457131, м. Донецьк

83111, м. Донецьк, вул. 
Степана Щипачова, 4, 

кв. 86

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ "ЧЕРЕДА", 
32072102, м. Київ

01023, м. Київ, вул. 
Леоніда 

Первомайського, 11, кв. 
4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "Юасіті 

телеком", 37201401, м. Київ 

04050 м. Київ вул. 
Тургенєвська 69, офіс 

10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПАРТ-

ІНЕТ", 33520583, м. 
Алушта, АР Крим

98542, АР Крим, м. 
Алушта, смт Партеніт, 
вул. Фрунзевське шосе, 

8, кв. 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01030, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 18

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ВАЛОР", 
21196289, м. Харків

61057, м. Харків, вул. 
Гоголя, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт-ЛТД", 32282355, 

м. Олександрія, 
Кіровоградська обл.

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 

просп. Леніна, 136

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Дніпровський 

крохмалепатоковий 
комбінат", 00383372, смт 

Дніпровське, 
Верхньодніпровський р-н, 

Дніпропетровська обл.

51650, 
Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський 
р-н, смт Дніпровське, 
вул. Островського, 11

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство "Зв'язок", 
04791116, смт Козин, 

Обухівсбкий р-н, Київська 
обл.

08711, Київська обл., 
Обухівський р-н, смт 
Козин, вул. Лісова, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Київські інтерактивні 

телекомунікації" ПП "КІТ", 
33601281, м. Київ

03162, м. Київ, просп. 
Леся Курбаса, 14-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВСЬКІ МЕРЕЖІ", 
32958420, м. Київ

02140, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 42, кв. 34

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФОРТПОСТ", 32944918, 
М. Узин, Білоцерківський 

р-н, Київська обл.

09161, Київська обл., 
Білоцерківський р-н, м. 
Узин, вул. Леніна, 20-Б

м. Узин Білоцерківського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОМОВНЕ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ "ТРІО", 
20723953, м. Щолкіне, АР 

Крим

98213, АР Крим, м. 
Щолкіне, 52, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ЗВ'ЯЗКУ 

"УКРВУГЛЕТЕЛЕКОМ", 
00179559, м. Донецьк

83001, м. Донецьк, вул. 
Постишева, 60

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАД" 

ЛТД, 13559720, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Шевченка, 1-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 328 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6156 30645476 АГ № 506663 20.01.2011 16.10.2011 15.10.2016 Донецька область не діюча

6157 37065896 АГ № 506664 20.01.2011 19.01.2016 Дніпропетровська область не діюча

6158 33525602 АГ № 506665 20.01.2011 18.09.2012 м. Суми не діюча

6159 00130850 АГ № 506668 24.01.2011 23.01.2016 Дніпропетровська область не діюча

6160 36999957 АГ № 506669 24.01.2011 23.01.2016 Луганська область не діюча

6161 37268183 АГ № 506674 26.01.2011 25.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6162 31078077 АГ № 506675 26.01.2011 25.01.2016 м. Шепетівка Хмельницької області телемереж не діюча

6163 22449427 АГ № 506681 28.01.2011 27.01.2016 м. Київ, Одеська область міжміського не діюча

6164 33206804 АГ № 506682 01.02.2011 31.01.2016 Харківська область не діюча

6165 3150913671 АГ № 506684 03.02.2011 02.02.2016 м. Світловодськ Кіровоградської області телемереж не діюча

6166 3179507616 АГ № 506685 03.02.2011 02.02.2016 м. Миронівка Київської області телемереж не діюча

6167 23420213 АГ № 506686 03.02.2011 27.10.2011 26.10.2016 Донецька область не діюча

6168 05393056 АГ № 506687 03.02.2011 08.10.2017 м. Дніпропетровськ не діюча

6169 3158914758 АГ № 506689 09.02.2011 08.02.2016 м. Дебальцеве Донецької області телемереж не діюча

6170 3031317677 АГ № 506691 09.02.2011 08.02.2016 м. Київ телемереж не діюча

6171 2467720465 АГ № 506692 09.02.2011 08.02.2016 телемереж не діюча

6172 32226065 АГ № 506693 09.02.2011 08.02.2016 Луганська область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата 
Інтернет", 30645476, м. 

Донецьк

83001, м. Донецьк, вул. 
Р. Люксембург, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДАРЛІКС-КР", 37065896, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50063, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Тухачевського, 50, кв. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"МАЙБУТТЯ", 33525602, 

м. Суми 

40034, м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів, 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Криворізька 

теплоцентраль", 00130850, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.

50014, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Електрична, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ", 

36999957, м. Рубіжне, 
Луганська обл.

93001, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. 
Заводська, 1Г/36

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГЛОБАЛ 

ОНЛАЙН", 37268183, м. 
Київ

03151, м. Київ, вул. 
Волинська, 48/50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіокомпанія 
"ШАНС", 31078077, м. 

Шепетівка, Хмельницька 
обл.

30400, Хмельницька 
обл., м. Шепетівка, вул. 

Островського, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМСТАР-УКРАЇНА", 

22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Комунальне підприємство 
"Виробничо-технологічне 

підприємство "ВОДА", 
33206804, м. Харків

61052, м. Харків, вул. 
Червоножовтнева, 90

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Мулявка Вячеслав 

Олександрович, 
3150913671, м. Кременчук, 

Полтавська обл.

39618, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Мічуріна, 63

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Прокопенко Сергій 
Володимирович, м. 

Богуслав, Київська обл., 
3179507616

09700, Київська обл., м. 
Богуслав, вул. Польова, 

46, кв. 22

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОН АПЕКС", 23420213, 

м. Донецьк

83050, м. Донецьк, 
просп. Театральний, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "Євраз - 
Дніпропетровський 

металургійний завод ім. 
Петровського", 05393056, 

м. Дніпропетровськ

49064, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Маяковського, 3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Гребенюков Олександр 

Валерійович, 3158914758, 
м. Дебальцеве, Донецька 

обл.

84700, Донецька обл., 
м. Дебальцеве, вул. 20 

Партз'їзду, 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Демчук Сергій 

Олександрович, 
3031317677, м. Київ

03134, м. Київ, вул. 
Симиренка, 25-А, кв. 

199

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Башилова Олена 

Георгіївна, 2467720465, м. 
Юнокомунарівськ м. 

Єнакієвого, Донецька обл.

86495, Донецька обл., 
м. Юнокомунарівськ 
міста Єнакієвого, вул. 
Ювілейна, 19, кв. 16

м. Юнокомунарівськ міста Єнакієвого 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"АНТРАЦИТ", 32226065, 
м. Антрацит, Луганська 

обл.

94613, Луганська обл., 
м. Антрацит, вул. 

Ростовська, 38

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 329 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6173 22602691 АГ № 506694 01.02.2011 16.05.2011 15.05.2016 м. Тернопіль телемереж не діюча

6174 37259582 АГ № 506695 11.02.2011 10.02.2016 телемереж не діюча

6175 32902471 АГ № 506696 11.02.2011 10.02.2016 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6176 31255692 АГ № 506697 11.02.2011 08.02.2014 м. Кузнецовськ Рівненської області не діюча

6177 20723953 АГ № 506698 11.02.2011 16.05.2011 15.05.2016 м. Щолкіне АР Крим не діюча

6178 34028909 АГ № 506699 11.02.2011 16.05.2011 15.05.2016 Львівська область не діюча

6179 35323603 АГ № 506700 14.02.2011 24.06.2014 телемереж не діюча

6180 30838059 АГ № 506701 14.02.2011 01.08.2012 м. Дніпропетровськ не діюча

6181 30838059 АГ № 506702 14.02.2011 14.12.2013 м. Полтава не діюча

6182 30838059 АГ № 506703 14.02.2011 14.12.2013 м. Сімферополь не діюча

6183 30838059 АГ № 506704 14.02.2011 15.01.2014 м. Луцьк не діюча

6184 2779415699 АГ № 506705 14.02.2011 13.02.2016 м. Червоноград Львівської області телемереж не діюча

6185 32471174 АГ № 506708 16.02.2011 06.02.2016 не діюча

6186 32471174 АГ № 506709 16.02.2011 06.08.2012 м. Суходольськ Луганської області не діюча

6187 23973900 АГ № 506710 16.02.2011 15.02.2016 м. Львів телемереж не діюча

6188 34449774 АГ № 506711 16.02.2011 15.02.2016 м. Луганськ телемереж не діюча

6189 31930859 АГ № 506712 16.02.2011 15.02.2016 телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Густав", 

22602691, м. Тернопіль 

46001, м. Тернопіль, 
бульв. Шевченка, 11

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтернет 

провайдер "САМАРЬ", 
37259582, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл.

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Леваневського, 1

м. Новомосковськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дніпрозв'язокбуд", 
32902471. м. 

Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Чичеріна, 18, к. 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
ЕНЕРГІЯ", 31255692, м. 
Кузнецовськ, Рівненська 

обл.

34400, Рівненська обл., 
м. Кузнецовськ, 

мікрорайон 
Будівельників, 1, кв. 7-

Х

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОМОВНЕ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ "ТРІО", 
20723953, м. Щолкіне, АР 

Крим

98213, АР Крим, м. 
Щолкіне, 52, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНІЯТЕЛ", 34028909, м. 
Львів

79015, м. Львів, вул. 
Героїв УПА, 72, корп. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЬГА-
ТВ", 35323603, с. Вільне, 

Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл.

51260, 
Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 

с. Вільне, вул. Київська, 
19

м. Перещепино, смт Меліоративне, смт 
Черкаське, смт Гвардійське 
Новомосковського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ПРИВАТ-

ОНЛАЙН", 30838059, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ПРИВАТ-

ОНЛАЙН", 30838059, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ПРИВАТ-

ОНЛАЙН", 30838059, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ПРИВАТ-

ОНЛАЙН", 30838059, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Набережна Перемоги, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Соловйов Володимир 

Ігорович, 2779415699, м. 
Червоноград, Львівська 

обл.

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Будівельна, 5А, кв. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", 32471174, м. 
Донецьк

83087, м. Донецьк, пл. 
Бакинських Комісарів, 

6

м. Краснодон, м. Молодогвардійськ 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", 32471174, м. 
Донецьк

83087, м. Донецьк, пл. 
Бакинських Комісарів, 

6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торгово-

виробнича фірма 
"Алберді", 23973900, м. 

Львів

79038, м. Львів, вул. 
Китайська, 8, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАЙБУТНІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 34449774, 

м. Луганськ

91016, м. Луганськ, 
площа Героїв ВВВ, 10 

А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"СУМСЬКІ КАБЕЛЬНІ 
ТЕЛЕМЕРЕЖІ", 31930859, 
смт Свеса, Ямпільського р-

ну, Сумська обл.

41226, Сумська обл., 
Ямпільський р-н, смт 

Свеса, вул. Горького, 7

смт Свеса Ямпільського району 
Сумської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 330 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6190 30750378 АГ № 506713 16.02.2011 15.02.2016 телемереж не діюча

6191 36786284 АГ № 506715 18.02.2011 17.02.2016 м. Артемівськ Донецької області телемереж не діюча

6192 24710396 АГ № 506717 21.02.2011 20.02.2016 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

6193 37175141 АГ № 506719 21.02.2011 20.02.2016 м. Київ телемереж не діюча

6194 00100227 АГ № 506720 23.02.2011 22.02.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

6195 36442189 АГ № 506721 23.02.2011 22.02.2016 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6196 31570412 АГ № 506722 23.02.2011 16.05.2011 15.05.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

6197 32422221 АГ № 506730 28.02.2011 27.02.2016 м. Київ телемереж не діюча

6198 30950722 АГ № 506731 28.02.2011 27.02.2016 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

6199 25299589 АГ № 506732 28.02.2011 27.02.2016 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

6200 30857113 АГ № 506733 28.02.2011 28.01.2014 Дніпропетровська область не діюча

6201 30857113 АГ № 506734 28.02.2011 16.09.2012 м. Київ, Київська область не діюча

6202 31066353 АГ № 506735 28.02.2011 06.12.2015 Сумська область не діюча

6203 31066353 АГ № 506736 28.02.2011 20.07.2015 Сумська область не діюча

6204 20833558 АГ № 506737 28.02.2011 02.02.2019 м. Львів та Львівська область не діюча

6205 19255853 АГ № 506738 02.03.2011 01.03.2016 м. Боярка Київської області телемереж не діюча

6206 37158660 АГ № 506739 02.03.2011 01.03.2016 м. Чернівці телемереж не діюча

6207 35597092 АГ № 506740 02.03.2011 01.03.2016 м. Кобеляки Полтавська область телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДНІСТЕР-ПЛЮС", 
30750378, м. Тернопіль

46001, м. Тернопіль, 
бульв. Тараса 
Шевченка, 11

м. Тернопіль, м. Кременець, м. 
Теребовля, м. Чортків Тернопільської 
області, м. Волочиськ Хмельницької 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Артемівськ-Онлайн", 

36786284, м. Артемівськ, 
Донецька обл. 

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 

Леваневського, 20, кв. 
14

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТ-
Сервіс", 24710396, м. 

Олександрія, 
Кіровоградська обл.

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 
вул. Чижевського, 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМКАСТ УКРАЇНА", 
37175141, м. Київ

03087, м. Київ, вул. 
Уманська, 29, корп. 1, 

кв. 88

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Національна енергетична 
компанія "УКРЕНЕРГО", 

00100227, м. Київ

01032, м. Київ, вул. 
Комінтерну, 25

м. Київ, Київська, Вінницька, Львівська 
області

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ЕНТЕРРА", 36442189, м. 
Дніпропетровськ

49041, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 
Тополя-3, 20, корпус 2, 

кв. 60

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство 

"УКРТРАНСНАФТА",  
31570412, м. Київ

01133, м. Київ, вул. 
Кутузова, 18/7

Закарпатська, Львівська, Рівненська, 
Житомирська, Тернопільська, 

Вінницька, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Дніпропетровська, 
Луганська, Миколаївська,  Херсонська 

області, м. Київ 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 
ЛАЙН", 32422221, м. Київ

03150, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 132, 

літера А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "XL 
шоу", 30950722, м. 

Горлівка, Донецька обл.

84647, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 40 
років України, 11, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ-
БОРИСПІЛЬ", 25299589, м. 

Бориспіль, Київська обл.

08300, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. 

Київський шлях, 33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ", 

30857113, м. Київ 

03187, м. Київ, вул. 
Академіка Заболотного, 

48А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ", 

30857113, м. Київ 

03187, м. Київ, вул. 
Академіка Заболотного, 

48А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СУМСЬКІ 
ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", 

31066353, м. Суми 

40034, м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів, 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СУМСЬКІ 
ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", 

31066353, м. Суми 

40034, м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів, 21

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські промислові 
телекомунікації", 20833558, 

м. Львів

79015, м. Львів, вул. 
Смаль-Стоцького, 1

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Національна 

комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Мале приватне 
підприємство "ГАЛИНА", 

19255853, м. Київ

03148, м. Київ, вул. 
Гната Юри, 12

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Іксілан", 37158660, м. 

Чернівці

58032, м. Чернівці, 
бульв. Героїв 

Сталінграду, 9, кв. 21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

ПІВДЕННА ХВИЛЯ", 
35597092, м. Ізмаїл, 

Одеська обл.

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

48, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 331 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6208 3090908532 АГ № 506741 02.03.2011 01.03.2016 телемереж не діюча

6209 2996308917 АГ № 506742 02.03.2011 01.03.2016 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

6210 34539587 АГ № 506743 02.03.2011 01.03.2016 м. Київ не діюча

6211 00191230 АГ № 506744 02.03.2011 01.03.2016 Запорізька область не діюча

6212 13636320 АГ № 506748 04.03.2011 03.03.2016 м. Бердянськ Запорізької області телемереж не діюча

6213 35998947 АГ № 506749 04.03.2011 03.03.2016 м. Краснодон Луганської області телемереж не діюча

6214 37108761 АГ № 506750 04.03.2011 03.03.2016 м. Свердловськ Луганської області телемереж не діюча

6215 2317520484 АГ № 506751 04.03.2011 03.03.2016 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

6216 2903307599 АГ № 506752 04.03.2011 03.03.2016 телемереж не діюча

6217 3027708831 АГ № 506756 09.03.2011 08.03.2016 м. Білогірськ АР Крим телемереж не діюча

6218 13624794 АГ № 506757 09.03.2011 08.03.2016 м. Запоріжжя телемереж не діюча

6219 30258100 АГ № 506758 09.03.2011 16.05.2011 15.05.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6220 31720260 АГ № 506759 09.03.2011 10.11.2013 Україна не діюча

6221 31720260 АГ № 506760 09.03.2011 10.11.2013 Україна не діюча

6222 31047536 АГ № 506761 10.03.2011 09.03.2016 м. Херсон телемереж не діюча

6223 13449523 АГ № 506769 14.03.2011 11.10.2012 не діюча

6224 13449523 АГ № 506770 14.03.2011 25.11.2015 не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Кошельник Сергій 

Валентинович, 3090908532, 
смт Білоріченський, 
Лутугинський р-н, 

Луганська обл.

92016, Луганська обл., 
Лутугинський р-н, смт 
Білоріченський, вул. 

Леніна, 19, кв. 6

смт Білоріченський Лутугинського 
району Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Скорук Андрій 
Олександрович, 

2996308917, м. Бровари, 
Київська обл.

07400, Київська обл., м. 
Бровари, вул. 

Черняхівського, 21 А, 
141

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТЕР 

КОМ", 34539587, м. Киїїв

04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 29-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 

"Запоріжсталь", 00191230, 
м. Запоріжжя

69008, м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Поінт", 
13636320, м. Бердянськ, 

Запорізька обл.

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 

Горького, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОПТІМА-СХІД", 

35998947, м. Краснодон, 
Луганська обл.

94407, Луганська обл., 
м. Краснодон, вул. 

Петра Котова, 8, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СКАЙНЕТ-2010", 

37108761, м. Луганськ

91005, м. Луганськ, вул. 
Ширшова, 1 Б

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Цибіна Валентина 

Миколаївна, 2317520484, м. 
Мелітополь, Запорізька 

обл.

72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Дзержинського, 145, кв. 
79

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Ткачук Олексій 

Васильович, 2903307599, м. 
Перещепине, 

Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл.

51220, 
Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 
м. Перещепине, мкр 

"Кільченський", 1, кв. 
46

м. Перещепине Новомосковського 
району Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Мустафаєв Рустем 

Діляверович, 3027708831, 
м. Білогірськ, АР Крим

97600, АР Крим, м. 
Білогірськ, вул. 

Радянська, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробничо-комерційна 
фірма 

"Запорожелектронснаб", 
13624794, м. Запоріжжя

69057, м. Запоріжжя, 
вул. сорок років Рад. 

України, 90

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "АРС", 
30258100, м. Одеса 

65104, м. Одеса, вул. 
Академіка Корольова, 

70, кв. 114

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ 

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ 

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВЯЗЬ-

СЕРВІС", 31047536, м. 
Херсон

73000, м. Херсон, вул. 
Лісна, 2, 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Гамаюн", 13449523, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50050, 
Дніпропетровська обл. , 

м. Кривий Ріг, вул. 
ХХІІ Партз'їзду, 8

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг радіозв`язку (з використанням 
радіочастот) - транкінгового

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Гамаюн", 13449523, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50050, 
Дніпропетровська обл. , 

м. Кривий Ріг, вул. 
ХХІІ Партз'їзду, 8

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 332 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6225 37214777 АГ № 506771 14.03.2011 13.03.2016 телемереж не діюча

6226 33671556 АГ № 506772 14.03.2011 13.03.2016 телемереж не діюча

6227 37071454 АГ № 506773 14.03.2011 13.03.2016 смт Солоне Дніпропетровської області телемереж не діюча

6228 2992807456 АГ № 506775 16.03.2011 15.03.2016 м. Вільнянськ Запорізької області телемереж не діюча

6229 3078520715 АГ № 506776 16.03.2011 15.03.2016 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6230 13350003 АГ № 506777 16.03.2011 17.05.2011 18.05.2016 Волинська область не діюча

6231 2895408637 АГ № 506779 18.03.2011 17.03.2016 смт Єланець Миколаївської області телемереж не діюча

6232 32785051 АГ № 506780 18.03.2011 17.03.2016 телемереж не діюча

6233 23700533 АГ № 506781 18.03.2011 17.03.2016 м. Київ телемереж не діюча

6234 37397153 АГ № 506783 22.03.2011 21.03.2016 м. Київ телемереж не діюча

6235 20326264 АГ № 506784 22.03.2011 21.03.2016 м. Світлодарськ Донецької області телемереж не діюча

6236 22449427 АГ № 506785 22.03.2011 21.03.2016 Україна Надання в користування каналів електрозв'язку міжнародних не діюча

6237 30853721 АГ № 506786 24.03.2011 23.03.2016 м. Житомир телемереж не діюча

6238 31993552 АГ № 506787 24.03.2011 23.03.2016 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

6239 22091782 АГ № 506788 24.03.2011 23.03.2016 м. Мукачево Закарпатської області телемереж не діюча

6240 37296488 АГ № 506789 24.03.2011 23.03.2016 Донецька область не діюча

6241 22136823 АГ № 506790 24.03.2011 23.03.2016 Запорізька область не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙТІ-
ІНВЕСТ", 37214777, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.

50006, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Ветеранів праці, 15

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
Телерадіокомпанія "КТБ 

плюс", 33671556, м. 
Красноперекопськ, АР 

Крим

96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. 

Чкалова, 3, кв. 40

смт Роздольне Роздольненського району 
АР Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГЛОБАЛНЕТ", 37071454, 
смт Солоне, 

Дніпропетровська обл.

52400, 
Дніпропетровська обл., 

смт Солоне, вул. 
Гагаріна, 26

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Голда Антон Сергійович, 

2992807456, м. Запоріжжя 

69013, м. Запоріжжя, 
вул. Нестерова, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Тимофієв Денис 
Олександрович, 
3078520715, м. 

Дніпропетровськ

49114, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Бестужева, 54

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Підприємство "ВІЗОР", 
13350003, м. Луцьк

43018, м. Луцьк, вул. 
Потебні, 50

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Павленко Андрій 

Павлович, 2895408637, смт 
Єланець, Миколаївська обл.

55500, Миколаївська 
обл., Єланецький р-н, 
смт Єланець, вул. 50 

років Жовтня, 14, 
корпус А, кв. 13

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

Артем", 32785051, м. 
Костопіль, Рівненська обл. 

35000, Рівненська обл., 
м. Костопіль, вул. 

Котляревського, 10

м. Костопіль, м. Дубовиця Рівненської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"УКРТЕЛЕБУД", 23700533, 
м. Київ

01103, м. Київ, вул. 
Кіквідзе, 18А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ", 
37397153, м. Київ

02160, м. Київ, 
Харківське шосе, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕЛЕГАНТ", 20326264, м. 
Світлодарськ, Донецька 

обл.

84792, Донецька обл., 
м. Світлодарськ, просп. 

Перемоги, 87

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМСТАР-УКРАЇНА", 

22449427, м. Одеса

65026, м. Одеса, пл. 
Митна, 1

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирський міський 
інформаційний центр-

телемережа", 30853721, м. 
Житомир

10020, м. Житомир, 
просп. Миру, 2, кв. 77

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

Таврія-Мелітополь", 
31993552, м. Мелітополь, 

Запорізька обл.

72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Фрунзе, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кіпер-

Софт", 22091782, м. 
Мукачево, Закарпатська 

обл.

89600, Закарпатська 
обл., м. Мукачево, 

Пряшівська-бічна, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ 

СІСТЕМ", 37296488, м. 
Донецьк

83001, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 20

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕРІДАН", 22136823, м. 
Бердянськ, Запорізька обл.

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 
Петровського, 1-Д

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 333 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6242 21042304 АГ № 506791 24.03.2011 23.03.2016 Полтавська область не діюча

6243 14314038 АГ № 506792 24.03.2011 23.03.2016 м. Київ не діюча

6244 32322832 АГ № 506798 28.03.2011 27.03.2016 м. Алушта АР Крим телемереж не діюча

6245 21068195 АГ № 506799 28.03.2011 27.03.2016 м. Полтава телемереж не діюча

6246 36233563 АГ № 506800 28.03.2011 27.03.2016 м. Новий Буг Миколаївської області телемереж не діюча

6247 32939522 АГ № 506801 29.03.2011 04.10.2015 м. Маріуполь Донецької області не діюча

6248 35040796 АГ № 506803 30.03.2011 29.03.2016 телемереж не діюча

6249 32289392 АГ № 506804 30.03.2011 29.03.2016 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж не діюча

6250 30175391 АГ № 506805 30.03.2011 29.03.2016 Закарпатська область не діюча

6251 3269412094 АГ № 506807 01.04.2011 31.03.2016 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

6252 2450100077 АГ № 506808 01.04.2011 31.03.2016 м. Кілія Одеської області телемереж не діюча

6253 37505375 АГ № 506809 01.04.2011 31.03.2016 м. Севастополь телемереж не діюча

6254 25641556 АГ № 506810 01.04.2011 31.03.2016 м. Київ не діюча

6255 21473636 АГ № 506811 01.04.2011 12.12.2011 11.12.2016 м. Київ не діюча

6256 31720260 АГ № 506812 01.04.2011 10.11.2013 Донецька область не діюча

6257 2816205652 АГ № 506823 06.04.2011 05.04.2016 телемереж не діюча

6258 2228309693 АГ № 506824 06.04.2011 05.04.2016 м. Київ телемереж не діюча

6259 13821690 АГ № 506825 07.04.2011 06.04.2016 м. Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю "Солвер", 
21041304, м. Полтава

36037, м. Полтава, 
просп. Вавілова, 3, кв. 

51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Публічне акціонерне 
товариство "КВАЗАР", 

14314038, м. Київ

04136, м. Київ, вул. 
Північно-Сирецька, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТЕЛЕРАДІОТЕХНІКА", 
32322832, м. Алушта, АР 

Крим

98500, АР Крим, м. 
Алушта, вул. 

Виноградна, 18, кв. 32

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА 

"КАРТ", 21068195, м. 
Полтава

36020, м. Полтава, вул. 
Комсомольська, 26, к. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"РИТМ ТВ", 36233563, м. 

Ізмаїл, Одеська обл.

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

48, кв. 1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА 

ПЛЮС", 32939522, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

87522, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 

Таганрозька, 36

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл. 

08150, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

р-н, м. Боярка, вул. 
Печерська, 3

с. Петровське, с. Софіївська Борщагівка 
Києво-Святошинського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Екран", 32289392, м. 

Нікополь, 
Дніпропетровська обл.

53210, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Станіславського, 48

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Науково-виробниче 
підприємство "СІНЕНЕРГІЯ", 

30175391, с. Зняцьово 
Мукачівського р-ну 

Закарпатської області

89600, Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. І.Зріні, 

145

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Коваленко Юрій 
Володимирович, 

3269412094, м. Бровари, 
Київська обл.

07400, Київська обл., м. 
Бровари, бульв. 

Незалежності, 16 А, кв. 
38

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Балабан Микола 

Олексійович, 2450100077, 
м. Ізмаїл, Одеська обл.

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, вул. 

Островського, 90, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СДМ 
ПЛЮС", 37505375, м. 

Севастополь

99014, м. Севастополь, 
вул. Бориса Михайлова, 

1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ УТЛ", 
25641556, м. Київ 

03055, м. Київ, вул. 
Ванди Василевської, 7, 

к. 603

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМА", 

21473636, м. Київ

02225, м. Київ, пр. 
Маяковського, 3-А, кв. 

127

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Васильєв Сергій 

Михайлович, 2816205652, 
м. Свердловськ, Луганська 

обл.

94800, Луганська обл., 
м. Свердловськ, кв. 60 
років СРСР, 13, кв. 14

м. Червонопартизанськ Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Долгий Андрій Федорович, 

2228309693, м. Київ

01034, м. Київ, вул. 
Лисенко, 1, кв. 15

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне комунальне 
підприємство "Екран", 
13821690, м. Дрогобич, 

Львівська обл.

82100, Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. 

Грушевського, 170

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 334 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6260 00373497 АГ № 506826 30.03.2011 29.03.2016 Черкаська область не діюча

6261 30057318 АГ № 506829 08.04.2011 07.04.2016 м. Київ телемереж не діюча

6262 32448187 АГ № 506830 08.04.2011 22.08.2011 21.08.2016 Дніпропетровська область не діюча

6263 34172855 АГ № 506836 13.04.2011 12.04.2016 телемереж не діюча

6264 37274663 АГ № 506837 08.04.2011 07.04.2016 не діюча

6265 35270117 АГ № 506838 13.04.2011 12.04.2016 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6266 32662933 АГ № 506839 13.04.2011 12.04.2016 м. Київ телемереж не діюча

6267 37522207 АГ № 506840 13.04.2011 12.04.2016 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

6268 02070812 АГ № 506841 13.04.2011 12.04.2016 Донецька область не діюча

6269 37211011 АГ № 506842 14.04.2011 13.04.2016 м. Київ телемереж не діюча

6270 05761614 АГ № 506850 18.04.2011 19.09.2015 Донецька область не діюча

6271 33298371 АГ № 506851 18.04.2011 19.07.2014 м. Київ не діюча

6272 33298371 АГ № 506852 18.04.2011 04.10.2015 Хмельницька область не діюча

6273 37197165 АГ № 506853 18.04.2011 21.11.2017 Київська область діюча

6274 32282528 АГ № 506854 18.04.2011 17.04.2016 телемереж не діюча

6275 35966449 АГ № 506855 18.04.2011 17.04.2016 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"ПАЛЬМІРІВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД", 

00373497, смт Пальміра, 
Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.

19742, Черкаська обл., 
Золотоніський р-н, 
селище Пальміра

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮНІОНКОМ", 30057318, 
м. Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Трайфл", 32448187, м. 

Дніпропетровськ

49044, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Дзержинського, 10, к. 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"МЕДІА-ЗМІЇВ", 34172855, 
м. Зміїв, Харківська обл. 

63404, Харківська обл., 
м. Зміїв, вул. Гагаріна, 

15

смт Васище, смт Безлюдівка 
Харківського району Харківської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВТМ-

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 37274663, м. 

Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Замполіта Бєляєва, 4, 

кв. 123

м. Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ", 
35270117, м. 

Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, ж/м 

Тополя-2, 3, корп. 2, кв. 
8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТІСА", 

32662933, м. Київ

02125, м. Київ, просп. 
Алішера Навої, 76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНМАРТ-ТВ", 37522207, 

м. Горлівка, Донецька обл.

84629, Донецька обл., 
м. Горлівка, просп. 
Леніна, 235, кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Приазовський державний 
технічний університет", 
02070812, м. Маріуполь, 

Донецька обл.

87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОЛАН 
СЕРВІС", 37211011, м. Київ

03058, м. Київ, пров. 
Ніжинський, 2-4, корп. 

1

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ", 05761614, м. 
Горлівка, Донецька обл.

84610, Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. 

Горлівської дивізії, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне публічне 
акціонерне товариство 
"Будівельна компанія 

"Укрбуд", 33298371, м. 
Київ

02002, м. Київ, вул. 
Раскової, 23

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне публічне 
акціонерне товариство 
"Будівельна компанія 

"Укрбуд", 33298371, м. 
Київ

02002, м. Київ, вул. 
Раскової, 23

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне спеціалізоване 
підприємство 

"Чорнобильський 
спецкомбінат", 37197165, 

м. Чорнобиль, Іванківський 
р-н, Київська обл.

07270, Київська обл., 
Іванківський р-н, м. 

Чорнобиль, вул. 
Радянська, 70

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Рава +", 32282528, м. Рава-

Руська, Жовківський р-н, 
Львівська обл.

80316, Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. 

Рава-Руська, вул. 
Мартовича, 8, кв. 3

м. Рава-Руська, м. Яворів Львівської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВІД ГРУП", 35966449,  м. 

Макіївка, Донецька обл.

86157, Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 

Леніна, 57

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 335 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6276 36652054 АГ № 506856 18.04.2011 17.04.2016 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

6277 2396016494 АГ № 506857 18.04.2011 17.04.2016 телемереж не діюча

6278 37406618 АГ № 506981 22.04.2011 21.04.2016 м. Київ не діюча

6279 30811110 АГ № 506982 26.04.2011 16.05.2011 15.05.2016 Полтавська область не діюча

6280 21673832 АГ № 506983 26.04.2011 18.08.2019 Україна міжнародного не діюча

6281 21673832 АГ № 506984 26.04.2011 18.08.2019 Україна міжміського не діюча

6282 21673832 АГ № 506985 26.04.2011 25.10.2011 Україна не діюча

6283 21673832 АГ № 506986 26.04.2011 29.08.2015 Україна не діюча

6284 23972674 АГ № 506991 27.04.2011 26.04.2016 Львівська область не діюча

6285 2545906034 АГ № 506992 27.04.2011 26.04.2016 м. Золоте Луганської області телемереж не діюча

6286 34113025 АГ № 506993 27.04.2011 26.04.2016 смт Ямпіль Сумської області телемереж не діюча

6287 2944819091 АГ № 506994 27.04.2011 26.04.2016 телемереж не діюча

6288 20726176 АГ № 506995 28.04.2011 01.09.2011 31.07.2016 АР Крим не діюча

6289 23531065 АГ № 506996 04.05.2011 03.08.2015 Київська область не діюча

6290 37353619 АГ № 506997 04.05.2011 03.05.2016 Херсонська область  ефірного телемовлення не діюча

6291 31720260 АГ № 506998 04.05.2011 03.05.2016 м. Світловодськ Кіровоградської області не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МДК-
ТЕЛЕКОМ", 36652054, м. 
Макіївка, Донецька обл.

86132, Донецька обл., 
м. Макіївка, бульв. 

Горбачова, 7

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Сіваченко Анатолій 

Вікторович, 2396016494, м. 
Ізмаїл, Одеська обл.

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл, просп. Леніна, 

10, 12

смт Криве-Озеро Миколаївської області, 
смт Саврань, с. Полянецьке 

Савранського району, м. Вилкове, с. 
Шевченкове Кілійського району, м. 

Ізмаїл Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОЛМІ 
ТЕЛЕКОМ", 37406618, м. 

Київ

04060, м. Київ, вул. 
Академіка Щусєва, 

18/14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Закрите акціонерне 
товариство 

"Агропромислове 
об'єднання "Цукровик 

Полтавщини", 30811110, с. 
Яреськи, Шишацький р-н, 

Полтавська обл.

38034, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. 

Яреськи, вул. 
Новаторів, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

03110, м. Київ, 
Червонозоряний просп., 

51

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

03110, м. Київ, 
Червонозоряний просп., 

51

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

03110, м. Київ, 
Червонозоряний просп., 

51

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - стільникового рухомого на базі стандартів 

GSM-900, GSM-1800

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

03110, м. Київ, 
Червонозоряний просп., 

51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Українсько-кіпрське 
спільне підприємство з 

іноземними інвестиціями у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКА ХВИЛЯ", 
23972674, м. Львів 

79000, м. Львів, вул. 
Листопадового Чину, 

22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології D-AMPS

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Желєзний Едуард 
Володимирович, 

2545906034, м. Гірське, 
Луганська обл. 

93292, Луганська обл., 
м. Гірське, вул. 

Свердлова, 8

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"ГЛУХІВСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ", 34113025, смт 
Ямпіль, Сумська обл.

41200, Сумська обл., 
смт Ямпіль, бульв. 

Ювілейний, 6

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватний підприємець 
Іщенко Олександр 

Борисович, 2944819091, м. 
Звенигородка, Черкаська 

обл.

20200, Черкаська обл., 
м. Звенигородка, просп. 
Шевченка, 111, кв. 54

м. Ватутіне, м. Звенигородка Черкаської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Виробничо-комерційна 
фірма "Системи", 20726176, 

м. Сімферополь

95043, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 114

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ 
НАЦІОНАЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ", 23531065, 
м. Славутич, Київська обл.

07100, Київська обл., м. 
Славутич, Тбіліський 

квартал, 3, кв. 42

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

Вікторія", 37353619, м. 
Херсон

73028, м. Херсон, вул. 
Чорноморська, 22-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДАТАГРУП", 31720260, м. 
Київ

03057, м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 336 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6292 32473323 АГ № 506999 04.05.2011 03.05.2016 Луганська область не діюча

6293 32320704 АГ № 507000 04.05.2011 15.07.2011 14.07.2016 Луганська область не діюча

6294 22891175 АВ № 613776 08.02.2012 07.02.2017 м. Київ телемереж не діюча

6295 36097508 АВ № 613777 08.02.2012 07.02.2017 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

6296 36097508 АВ № 613778 08.02.2012 07.02.2017 телемереж не діюча

6297 36097508 АВ № 613779 08.02.2012 07.02.2017 м. Запоріжжя телемереж не діюча

6298 36097508 АВ № 613780 08.02.2012 07.02.2017 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

6299 36097508 АВ № 613781 08.02.2012 07.02.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6300 36097508 АВ № 613782 08.02.2012 07.02.2017 м. Миколаїв телемереж не діюча

6301 36097508 АВ № 613783 08.02.2012 07.02.2017 м. Бердянськ Запорізької області телемереж не діюча

6302 36210843 АВ № 613784 08.02.2012 07.02.2017 м. Біла Церква Київської області телемереж не діюча

6303 2893701983 АВ № 613785 08.02.2012 07.02.2017 телемереж не діюча

6304 30751167 АВ № 613786 08.02.2012 07.02.2017 м. Харків телемереж не діюча

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ", 
32473323, м. Луганськ

91055, м. Луганськ, вул. 
Лермонтова, 1 В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія з 
питань 

регулювання 
зв’язку 
України

Державне підприємство 
"Ровенькиантрацит", 

32320704, м. Ровеньки 
Луганської області

94700, Луганська обл., 
м. Ровеньки, вул. 
Комуністична, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нет-ком 

Сервіс", 36097508, м. 
Запоріжжя

бульвар Шевченка, 67, 
кв. 1, м. Запоріжжя, 

69104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"МЕРЕЖА", 36210843, м. 

Біла Церква, Київська обл., 

бульвар 50-річчя 
Перемоги, 169, м. Біла 
Церква, Київська обл., 

09100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Найман Ольга 

Володимирівна, 
2893701983, м. Мукачеве, 

Закарпатська обл., 

вул. Першотравнева 
набережна, 11, кв. 37, м. 
Мукачеве, Закарпатська 

обл., 89600

м. Мукачеве, смт Кольчино 
Закарпатської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спільне Українсько-
Американське 
підприємство 

"ЄВРОПОЛЬ" у формі 
товариство з обмеженою 

відповідпльністю, 
30751167, м. Харків

вул. Плеханівська, 18, 
м. Харків, 61001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 337 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6305 24845469 АВ № 613787 08.02.2012 07.02.2017 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

6306 34056171 АВ № 613788 06.02.2012 05.02.2017 м. Хорол Полтавської області телемереж не діюча

6307 25619166 АВ № 613789 06.02.2012 05.02.2017 смт Ладан Чернігівської області телемереж не діюча

6308 2838711443 АВ № 613790 07.02.2012 06.02.2017 телемереж не діюча

6309 34218847 АВ № 613791 07.02.2012 06.02.2017 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж не діюча

6310 35506199 АВ № 613792 08.02.2012 06.02.2017 телемереж не діюча

6311 19367453 АВ № 613793 08.02.2012 07.02.2017 телемереж не діюча

6312 37803111 АВ № 613795 08.02.2012 07.02.2017 телемереж не діюча

6313 38027228 АВ № 613796 06.02.2012 05.02.2017 м. Севастополь телемереж не діюча

6314 32428108 АВ № 613797 08.02.2012 29.05.2012 28.05.2017 м. Севастополь телемереж не діюча

6315 2155794 АВ № 613798 08.02.2012 26.09.2012 Київська область не діюча

6316 2155794 АВ № 613799 08.02.2012 28.12.2015 Київська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛиК-
ТБ", 24845469, м. 

Лисичанськ, Луганська 
обл., 

вул. О. Дундича, 16, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"ФОБОС", 34056171, м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 40,  м. 
Комсомольськ, 

Полтавська обл., 39800

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Інтелектуальні Кабельні 
Системи", 25619166, 

м.Прилуки, Чернігівська 
обл.,

вул. Гімназична, 88, м. 
Прилуки, Чернігівської 

обл., 17500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Осуховська Ніна 
Володимирівна, 

2838711443, с. Підгороддя, 
Івано-Франківська обл., 

с. Підгороддя, 
Рогатинський р-н, 

Івано-Франківська обл., 
77023

с. Павлів Радехівського району 
Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійні 

мережі плюс", 34218847, м. 
Олександрія, 

Кіровоградська обл., 

вул. Петршотравнева, 
57-А, м. Олександрія, 
Кіровоградська обл., 

28000 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І.Т.Т. 

Технологія", 35506199, м. 
Чернігів

вул. Рокосовського, 18, 
м. Чернігів, 14000

м. Українка, м. Обухів Обухівського 
району Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Українсько-американсько-
швейцарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

"КАНКОМ", 19367453, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 19, м. 
Київ, 01001

с. Чубинське Бориспільського району 
Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СДС-

СХІД", 37803111, м. 
Слов'янськ, Донецька обл., 

вул. Олімпійська, 5 м. 
Слов'янськ, Донецька 

обл., 84100

м. Слов'янськ, смт Мирне Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СВІТНЕТ", 38027228, м. 
Севастополь

вул. Героїв 
Севастополя, 31, кв. 1, 
м. Севастополь, 99001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ланком", 
32428108, м. Севастополь

вул. Генерала 
Острякова, 133-А, офіс 

48, м. Севастополь, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

вул. Артема, 48, офіс, 8, 
м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

вул. Артема, 48, офіс, 8, 
м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 338 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6317 21820767 АВ № 613800 06.02.2012 06.07.2016 м. Луганськ телемереж не діюча

6318 30635012 АВ № 613801 08.02.2012 18.05.2015 м. Київ телемереж не діюча

6319 30635012 АВ № 613802 08.02.2012 26.05.2015 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6320 32428108 АВ № 613803 08.02.2012 29.05.2012 м. Севастополь телемереж не діюча

6321 25332074 АВ № 613804 08.02.2012 02.07.2012 м. Донецьк телемереж не діюча

6322 36602140 АВ № 613805 07.02.2012 06.07.2015 м. Київ, м. Харків телемереж не діюча

6323 13578219 АВ № 613806 13.02.2012 12.02.2017 м. Житомир та Житомирська область  ефірного телемовлення не діюча

6324 2173609920 АВ № 613807 09.02.2012 08.02.2017 м. Миргород Потавської області телемереж не діюча

6325 13825736 АВ № 613808 13.02.2012 12.02.2017 м. Львів телемереж не діюча

6326 34839941 АВ № 613809 13.02.2012 12.02.2017 м. Суми телемереж не діюча

6327 19143618 АВ № 613810 13.02.2012 19.01.2016 телемереж не діюча

6328 31740973 АВ № 613818 13.02.2012 12.02.2017 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

6329 37866847 АВ № 613819 13.02.2012 12.02.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дігітал 

Сервіс", 21820767, м. 
Луганськ

вул. 50 Лєтія 
образованія СССР, 22-
А, приміщення 64, м. 

Луганськ, 91053

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи 

телебачення і зв'язку", 
30635012, м. Київ,

вул. Металістів, 9, н/п 
№ 45, "в літ А", м. Київ, 

03057

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи 

телебачення і зв'язку", 
30635012, м. Київ,

вул. Металістів, 9, н/п 
№ 45, "в літ А", м. Київ, 

03057

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ланком", 
32428108, м. Севастополь

вул. Генерала 
Острякова, 133-А, офіс 

48, м. Севастополь, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Надежда", 25332074, м. 

Донецьк

вул. 230 Стрілецької 
дивізії, 38, м. Донецьк, 

83092

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Енерджітел", 36602140, м. 
Київ 

вул. М. Раскової, 17, к. 
706, м. Київ, 02002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕС 

ЛТД", 13578219, м. 
Житомир

вул. Мала Бердичівська, 
9, м. Житомир, 10014

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Габідулліна Людмила 

Миколаївна, 2173609920, м. 
Миргород, Полтаська обл., 

вул. Сорочинська 20, 
кв. 129, м. Миргород, 

Полтавська обл., 37600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Мале приватне 
підприємство - фірма 

"Центуріон", 13825736, м. 
Львів

вул. Виговського, 29-А, 
м. Львів, 79022

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КС 

ПЛЮС", 34839941, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"СВ", 19143618, м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровська обл.,

вул. Тинка, 1, 
приміщення, 111, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50008

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВІТ 
ЗВ'ЯЗКУ", 31740973, м. 

Бориспіль, Київська обл., 

вул. Радянська, 8-А, м. 
Бориспіль, Київська 

обл., 08300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВИЙ 
ТЕЛЕКОМ", 37866847, с. 
Гореничі, Київська обл., 

вул. Столична, 1-А, с. 
Гореничі, Києво-

Святошинський р-н, 
Київська обл., 08114

с. Гореничі, с Стоянка Києво-
Святошинського району Київської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 339 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6330 30090271 АВ № 613820 13.02.2012 12.02.2017 м. Свердловськ Луганської області телемереж не діюча

6331 2987406950 АВ № 613821 08.02.2012 26.04.2012 25.04.2017 телемереж не діюча

6332 05393116 АВ № 613822 09.02.2012 29.05.2012 28.05.2017 Дніпропетровської області не діюча

6333 36577962 АВ № 613823 09.02.2012 08.02.2017 телемереж не діюча

6334 05441447 АВ № 613824 09.02.2012 29.05.2012 28.05.2017 м. Алчевськ Луганської області не діюча

6335 25216907 АВ № 613825 08.02.2012 05.04.2012 04.04.2017 м. Запоріжжя телемереж не діюча

6336 24421960 АВ № 613826 08.02.2012 22.05.2012 21.05.2017 телемереж не діюча

6337 13801109 АВ № 613827 09.02.2012 04.05.2012 03.05.2017 м. Львів та Львіська область не діюча

6338 3085124614 АВ № 613828 15.02.2012 14.02.2017 м. Стебник Львівської області телемереж не діюча

6339 3193001535 АВ № 613829 15.02.2012 14.02.2017 м. Донецьк телемереж не діюча

6340 33520583 АВ № 613830 15.02.2012 14.02.2017 телемереж не діюча

6341 34765388 АВ № 613831 15.02.2012 14.02.2017 м. Київ, Київська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САРМАТ+", 30090271, м. 
Свердловськ, Луганська 

обл., 

квартал 50 років 
Жовтня, 40, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл., 94800

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Слободян Василь 

Михайлович, 2987406950, 
м. Городенка, Івано-
Франківської обл., 

вул. Братів 
Окуневських, 30, м. 
Городенка, Івано-

Франківської обл., 

м. Городенка Івано-Франківської області Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Відкрите акціонерне 
товариство "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ

Й ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД", 05393116, м. 

Дніпропетровськ

вул. Столєтова, 21, м. 
Дніпропетровськ, 49081

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Модус-

Глобал", 36577962, м. 
Вишневе, Київська обл., 

вул. Савятошинська, 
40-В, кв. 13, м. 

Вишневе, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08132

м. Вишневе Києво-Святошинського 
району, Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Алчевський 

Металургійний Комбінат", 
05441447, м. Алчевськ, 

Луганська обл., 

вул. Шмідта, 4, м. 
Алчевськ, Луганська 

обл., 94202

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українсько -Угорська 
компанія "ІНН-КОМ", 

25216907, м. Запоріжжя

проспект Леніна, 77, м. 
Запоріжжя, 69002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю завод 

"Павлоградтелерадіосервіс"
, 24421960, м. Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Леніна, 64, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

м. Павлоград Дніпропетровської області Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "КОНЦЕРН-

ЕЛЕКТРОН", 13801109, м. 
Львів 

вул. Стороженка, 32, м. 
Львів, 79018

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Марціх Назар Петрович, 
3085124614, м. Стебник, 

Львівська обл., 

вул. Л. Курбаса, 3, кв. 
16, м. Стебник, 

Львівська обл., 82172

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Данильченко Олексій 

Сергійович, 3193001535, м. 
Донецьк

вул. Косарева, 65, кв. 
31, м. Донецьк, 83061

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПАРТ-

ІНЕТ", 33520583, смт 
Партеніт, АРК,

вул.Фрунзенське шосе, 
8, кв. 6, смт Партеніт, 
Автономна Республіка 

Крим, 98542

с. Малий Маяк, селище Утьос 
Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕКОС-

Тел", 34765388, м. Київ

вул. Володимирська, 
46, м. Київ, 01034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 340 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6342 33601281 АВ № 613832 15.02.2012 18.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6343 37505663 АВ № 613833 15.02.2012 30.11.2016 м. Київ телемереж не діюча

6344 21653930 АВ № 613840 20.02.2012 26.04.2012 25.04.2017 м. Київ не діюча

6345 34832752 АВ № 613841 17.02.2012 18.05.2012 17.05.2017 м. Київ та Київська область не діюча

6346 19470530 АВ № 613842 20.02.2012 19.02.2017 м. Харків ефірного телемовлення не діюча

6347 3014719495 АВ № 613843 20.02.2012 19.02.2017 м. Суми телемереж не діюча

6348 37731977 АВ № 613844 20.02.2012 19.02.2017 телемереж не діюча

6349 30613748 АВ № 613845 20.02.2012 19.02.2017 м. Полтава телемереж не діюча

6350 30613748 АВ № 613846 20.02.2012 19.02.2017 телемереж не діюча

6351 30698617 АВ № 613847 20.02.2012 19.02.2017 м. Суми телемереж не діюча

6352 2459406732 АВ № 613848 20.02.2012 19.02.2017 телемереж не діюча

6353 2734206934 АВ № 613857 22.02.2012 21.02.2017 м. Костянтинівка Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Київські інтерактивні 

телекомунікації" ПП "КІТ", 
33601281, м. Київ

бульвар Кольцова, 14-
К, офіс 100, м. Київ, 

03162

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЬЮЛІНК", 37505663, м. 
Київ

вул. Чигоріна, 18,м. 
Київ, 01042

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оптіма 

Телеком", 21653930, м. 
Дніпропетровськ

вул. Кошута, 8, кв. 5, м. 
Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", 34832752, 
м. Київ

вул. Слом'янська, 3, м. 
Київ, 03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Космічна,14, 1, м. 
Харків, 61145

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ульянинський Олександр 
Юрійович, 3014719495, м. 

Суми 

вул. Засумська, 5, кв. 
33, м. Суми, 40030

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАЛАН ПЛЮС", 
37731977, м. 

Дніпропетровськ

вул. Набережна 
перемоги, 72, кв. 45, м. 
Дніпропетровськ, 49094

м. Зеленодольськ Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сетілайт", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сетілайт", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600
м. Світловодськ Кіровоградської області Надання послуг з технічного обслуговування і 

експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Інфосервіс" Сумської 

міської ради, 30698617, м. 
Суми

площа Незалежності, 2, 
м. Суми, 40000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Суб'єкт підприємницької 
діяльності фізична особа 

Жарко Олександр Іванович, 
2459406732, смт 

Комсомольське, Харківська 
обл.,  

вул. Фрунзе, 3, кв. 16,  
смт Комсомольське, 

Зміївський р-н, 
Харківська обл., 63460

смт Комсомольське Зміївського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Макєєв Олександр 
Володимирович, 
2734206934, м. 

Костянтинівка, Донецька 
обл., 

вул. Томська, 20, м. 
Костянтинівка, 

Донецька обл., 85105

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 341 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6354 2969005375 АВ № 613858 22.02.2012 21.02.2017 телемереж не діюча

6355 30609642 АВ № 613859 22.02.2012 21.02.2017 м. Жидачів Львівської області телемереж не діюча

6356 01180116 АВ № 613860 22.02.2012 21.02.2017 м. Одеса та Одеська область не діюча

6357 33495154 АВ № 613861 22.02.2012 26.03.2012 25.03.2017 м. Київ телемереж не діюча

6358 2391610550 АВ № 613862 22.02.2012 27.04.2012 26.04.2017 м. Ялта Автономної Республіки Крим телемереж не діюча

6359 01130621 АВ № 613863 22.02.2012 25.09.2018 діюча

6360 33270712 АВ № 613871 02.03.2012 01.03.2017 телемереж не діюча

6361 31367778 АВ № 613872 02.03.2012 01.03.2017 телемереж не діюча

6362 37349115 АВ № 613873 02.03.2012 01.03.2017 м. Сквира Київської області телемереж не діюча

6363 32667140 АВ № 613874 02.03.2012 24.11.2016 м. Київ не діюча

6364 22891175 АВ № 613875 14.03.2012 13.03.2017 м. Київ, Дніпропетровська обл., міжміського не діюча

6365 32853435 АВ № 617881 14.03.2012 13.03.2017 м. Київ не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Суб'єкт підприємницької 
діяльності-фізична особа 

Чернишов Олександр 
Миколайович, 2969005375, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.,  

вул. Широківська, 57, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50098

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Діскавері", 30609642, м. 

Івано-Франківськ, 

вул. Молодіжна, 40, м. 
Івано-Франківськ, 

76009

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Одеська національна 
академія зв'язку ім. О.С. 

Попова, 01180116, м. Одеса

вул. Ковальська, 1, м. 
Одеса, 65029

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПРОЛАЙН ТМ", 
33495154, м. Київ

вул. Декабристів, 6-Б, 
м. Київ, 02121

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Синяговський Едуард 

Миколайович, 
2391610550,м. Ялта, АРК

вул. Красноармійська, 
44-Б, кв. 26, м. Ялта, 

АРК, 98607

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Міжнародний 
Аеропорт "Сімферополь", 
01130621, м. Сімферополь

площа Аеропорту, 15, 
смт Аерофлотське, м. 
Сімферополь, АРК, 

95491

на території Автономної Республіки 
Крим (крім м. Севастополь)

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТЕЛІТ СЕРВІС", 
33270712, м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

вул. Щербакова, 14, м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 84333

м. Донецьк, м. Авдіївка, м. Маріуполь 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телеінформ - Крим", 
31367778, м. Сімферополь,  

проспект Перемоги, 62, 
кв. 60, м. Сімферополь, 

АРК, 95000

м. Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІН-ТН", 

37349115, м. Сквира, 
Київська обл., 

вул. Щорса, 36, м. 
Сквира, Київська обл., 

09000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Е.С.Т.", 32667140, м. 
Київ

вул. Шота Руставелі, 
31-Б, м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Житлокомфорт", 
32853435, м. Київ

вул. Боричів Тік, 35, м. 
Київ, 04070

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 342 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6366 31806405 АВ № 617882 13.03.2012 12.03.2017 м. Запоріжжя не діюча

6367 31806405 АВ № 617883 13.03.2012 12.03.2017 не діюча

6368 2719903192 АВ № 617884 02.03.2012 14.05.2012 13.05.2017 телемереж не діюча

6369 34628276 АВ № 617886 02.03.2012 28.04.2012 27.04.2017 телемереж не діюча

6370 2120519872 АВ № 617887 02.03.2012 01.03.2017 телемереж не діюча

6371 37739591 АВ № 617888 02.03.2012 01.03.2017 м. Київ телемереж не діюча

6372 14073089 АВ № 617889 02.03.2012 15.06.2012 14.06.2017 м. Харків та Харківська область не діюча

6373 34823863 АВ № 617890 13.03.2012 20.04.2012 19.04.2017 Дніпропетровська область не діюча

6374 20422105 АВ № 617891 23.03.2012 11.06.2012 10.06.2017 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

6375 26092011 АВ № 617892 23.03.2012 13.06.2012 12.06.2017 м. Коростишів Житомирської області телемереж не діюча

6376 23795284 АВ № 617893 13.03.2012 12.03.2017 телемереж не діюча

6377 3188701800 АВ № 617894 13.03.2012 12.03.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомінвестбуд", 
31806405, м. Запоріжжя

вул. Запорізька, 4-А, м. 
Запоріжжя, 69002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомінвестбуд", 
31806405, м. Запоріжжя

вул. Запорізька, 4-А, м. 
Запоріжжя, 69002

Миколаївська область, Херсонська 
область, Одеська область, Автономна 

Республіка Крим, м. Севастополь

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Вдовиченко Микола 

Васильович, 2719903192, с. 
Скраглівка, Житомирська 

обл., 

вул. Леніна, 62, с. 
Скраглівка, 

Бердичівський р-н, 
Житомирська обл., 

13343

м. Андрушівка, смт Ружин 
Житомирської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний Телецентр", 
34628276, с. 

Петропавлівська 
Борщагівка, Київська обл., 

вул. Шкільна, 25-А, кім. 
14, с. Петропавлівська 

Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08130

с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Замазій Анатолій 
Володимирович, 

2120519872, смт Червоний 
Донець, Харківська обл., 

вул. Газовиків, 1, кв. 57, 
смт Червоний Донець, 

Балаклійський р-н, 
Харківська обл., 64250

смт Червоний Донець Балаклійського 
району Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛокалНет", 37739591, м. 
Київ, 

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАРК 
ОК ЛТД", 14073089, м. 

Харків

вул. Космічна, 26, м. 
Харків, 61145

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕМІСТ", 34823863, м. 
Дніпропетровськ

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49083

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Верховина", 20422105, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.,

площа Соборна, 21, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 13300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"Телекомпанія 

"Коростишівська 
Верховина" товариства з 

обмеженою 
відповідальністю 

"Верховина", 26092011, м. 
Коростишів, Житомирська 

обл., 

вул. Більшовицька, 103, 
м. Коростишів, 

Житомирська обл., 
12504

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЮЗ", 

23795284, м. Гуляйполе, 
Запорізька обл., 

вул. Рєпіна, 5, м. 
Гуляйполе, 

Гуляйпільський р-н, 
Запорізька обл., 70200

м. Гуляйполе Гуляйпільського району 
Запорізької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лисова Юлія Михайлівна, 
3188701800, м. Селидове, 
м. Українськ, Донецька 

обл., 

вул. Чкалова, 29, кв. 27, 
м. Селидове, м. 

Українськ, Донецька 
обл., 85485

м. Новогродівка, м. Українськ 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 343 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6378 31411313 АВ № 617895 13.03.2012 23.05.2012 22.05.2017 Львівська область не діюча

6379 13932372 АВ № 617896 13.03.2012 12.03.2017 м. Кременчук Полтавської області ефірне радіомовлення  не діюча

6380 13932372 АВ № 617897 13.03.2012 12.03.2017 м. Кременчук Полтавської област і  ефірного телемовлення не діюча

6381 20227473 АВ № 617898 13.03.2012 12.03.2017 телемереж не діюча

6382 13932372 АВ № 617899 13.03.2012 12.03.2017 м. Кременчук Полтавської област і телемереж не діюча

6383 14116433 АВ № 617900 13.03.2012 27.06.2012 26.06.2017 м. Херсон телемереж не діюча

6384 2445710852 АВ № 617901 02.03.2012 01.03.2017 м. Тернівка Дніпропетровської області телемереж не діюча

6385 34658033 АВ № 617902 02.03.2012 04.05.2012 03.05.2017 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

6386 31396704 АВ № 617903 02.03.2012 06.10.2015 телемереж не діюча

6387 2239420433 АВ № 617904 02.03.2012 01.03.2017 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

6388 30911835 АВ № 617905 02.03.2012 27.07.2016 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

6389 20190913 АД № 032521 27.03.2012 30.05.2012 29.05.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Трускавецькурорт 
Телеком", 31411313, м. 

Трускавець, Львівська обл.,

вул. Суховоля, 5, м. 
Трускавець, Львівська 

обл., 82200

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Приватна Телекомпанія 

"ВІЗИТ", 13932372, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 1, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Приватна Телекомпанія 

"ВІЗИТ", 13932372, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 1, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "КТV-
Плюс", 20227473, м. 

Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Радянська, 59, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

м. Павлоград Дніпропетровської області Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Приватна Телекомпанія 

"ВІЗИТ", 13932372, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 1, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Мале 

підприємство "Незалезна 
телекомпанія "Норма-4", 

14116433, м. Херсон

вул. Покришева, 16, м. 
Херсон, 73039

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Торопцев Ігор 

Миколайович, 2445710852, 
м. Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Дніпровська, 9, кв. 
19, м. Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 
51500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", 34658033, 
м. Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Леніна, 55, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 13300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Лангейт", 31396704, м. 
Чернівці 

вул. Котляревського, 5, 
м. Чернівці, 58000

м. Київ, м. Чернівці, м. Хмельницький, 
м. Кам'янець-Подільський 

Хмельницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Суб'єкт підприємницької 
діяльності фізична особа 

Лізанчук Ярослав 
Михайлович, 2239420433, 
м. Ізмаїл, Одеська обл., 

проспект Леніна, 48, кв. 
1, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68608

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДВ-

КОМ", 30911835, м. 
Кам'янка-Дніпровська, 

Запорізька обл., 

вул. Леніна, 71, м. 
Кам'янка-Дніпровська, 
Запорізька обл., 71300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"ФАЛЬСТАП", 20190913, 

м. Дніпропетровськ

проспект Карла 
Маркса, 55, м. 

Дніпропетровська, 
49000

м. Дніпропетровськ, смт Ювілейне, м. 
Новомосковськ Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 344 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6390 33836269 АД № 032522 26.03.2012 25.03.2017 м. Запоріжжя телемереж не діюча

6391 3006309776 АД № 032523 26.03.2012 25.03.2017 м.Суми телемереж не діюча

6392 36342909 АД № 032524 26.03.2012 25.03.2017 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

6393 22463953 АД № 032525 23.03.2012 11.07.2012 10.07.2017 м. Одеса телемереж не діюча

6394 37876517 АД № 032526 23.03.2012 22.03.2017 телемереж не діюча

6395 32179555 АД № 032527 23.03.2012 22.03.2017 м. Хмельницький телемереж не діюча

6396 31256759 АД № 032528 23.03.2012 16.02.2019 Івано-Франківська область діюча

6397 31130456 АД № 032530 23.03.2012 28.10.2013 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

6398 30299131 АД № 032531 23.03.2012 14.04.2014 телемереж не діюча

6399 30032288 АД № 032532 23.03.2012 22.03.2017 м. Сарни Рівненської області телемереж не діюча

6400 30032288 АД № 032533 23.03.2012 23.06.2014 м. Рівне телемереж не діюча

6401 35096791 АД № 032534 23.03.2012 13.06.2015 м. Чернівці телемереж не діюча

6402 22826083 АД № 032535 23.03.2012 25.10.2016 Чернігівська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"БЕРИЛА", 33836269, м. 

Запоріжжя

проспект Леніна, 77, м. 
Запоріжжя, 69002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Болотний Володимир 

Олексійович, 3006309776, 
м. Суми 

вул. Черепіна, 30, кв. 8, 
м. Суми, 40034

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕНОР", 

36342909, м. Енергодар, 
Запорізька обл., 

вул. Комсомольська, 18, 
кв. 7, м. Енергодар, 

Запорізька обл., 71500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телекомпанія "Чорне море" 
у вигляді Товариства з 

обмеженою 
відповідаььністю, 

22463953, м. Одеса

вул. 25-ї Чапаєвської 
дивізії, 3/3, м. Одеса, 

65101

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕДІАНЕТ-ІНВЕСТ", 
37876517, м. Харків 

вул. Цілиноградська, 
36, м. Харків, 61051

смт Пісочин Харківського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТВ-
Сервіс", 32179555, м. 

Хмельницький 

вул. Прибузька, 8, м. 
Хмельницький, 29000

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ЛУКОР", 

31256759, м. Калуш, Івано-
Франківська обл., 

вул. Промислова, 4, м. 
Калуш, Івано-

Франківська обл., 77306

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів
Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Центр "Антен-Сервіс", 
31130456, м. Кременчук, 

Полтавська обл.,

проспект 50 річчя 
Жовтня, 3, кв. 112, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 39610

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ніко-

ТВ", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської області, 

30299131

вул. Мусоргського, 21, 
приміщення, 81, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50053

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телсет-
Рівне", 30032288, м. Рівне

вул. Гагаріна, 39, м. 
Рівне, 33003

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телсет-
Рівне", 30032288, м. Рівне

вул. Гагаріна, 39, м. 
Рівне, 33003

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Інтех-2007", 35096791, м. 

Чернівці

вул. Рівненська, 5-А, 
офіс 179-1, 179-2, 179-3, 

м. Чернівці, 58013

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Центр 

експлуатації - зв'язок", 
22826083, м. Чернігів

вул. Дніпровська, 22, м. 
Чернігів, 14010

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 345 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6403 32744209 АД № 032536 23.03.2012 12.01.2014 Житомирської області  ефірного телемовлення не діюча

6404 32744209 АД № 032537 23.03.2012 12.01.2014 Житомирської області ефірне радіомовлення  не діюча

6405 30950020 АД № 032556 23.03.2012 13.01.2014 телемереж не діюча

6406 30168976 АД № 032554 04.04.2012 14.11.2015 не діюча

6407 35178313 АД № 032555 05.04.2012 24.10.2012 23.10.2017 Одеська область не діюча

6408 34287732 АД № 032557 04.04.2012 03.04.2017 м. Київ не діюча

6409 2857109074 АД № 032558 04.04.2012 03.04.2017 не діюча

6410 37958419 АД № 032559 04.04.2012 03.04.2017 не діюча

6411 25023410 АД № 032560 04.04.2012 08.02.2014 не діюча

6412 32447987 АД № 032561 04.04.2012 17.07.2013 Дніпропетровська область не діюча

6413 31602192 АД № 032562 04.04.2012 19.06.2012 18.06.2017 м. Вінниця телемереж не діюча

6414 33945804 АД № 032563 05.04.2012 04.04.2017 м. Київ не діюча

6415 36674874 АД № 032564 04.04.2012 03.04.2017 м. Одеса не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "Ефір", 

м. Житомир, 32744209

вул. Рильського, 9, офіс 
405-А, м. Житомир, 

10014

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Радіопередавальний центр 
"Телерадіокомпанія "Ефір", 

м. Житомир, 32744209

вул. Рильського, 9, офіс 
405-А, м. Житомир, 

10014

надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Олмат", м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.. 

30950020

вул. Мусоргського, 21, 
приміщення, 81, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50053

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Електрон-Сервіс", 
30168976, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Калиниченка, 3, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50099

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мірател", 35178313, м. 
Одеса

вул. Фонтанська дорога, 
67-А, кв. 37, м. Одеса, 

65062

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЬЮТЕЛКО УКРАЇНА", 
34287732, м. Київ

вул. Гайдара, 50, м. 
Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Зінштейн Харитон 
Володимирович, 

2857109074, м. Євпаторія, 
АРК

вул. Робоча, 18/44/11, 
м. Євпаторія, 

Автономна Республіка 
Крим, 97400

м. Євпаторія Автономної Республіки 
Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІМАНЕТ", 37958419, смт 
Лиманське, Одеська обл., 

в/м 169, кв. 20, смт 
Лиманське, 

Роздільнянський р-н, 
Одеська обл., 67453

м. Роздільна, смт Лиманське 
Роздільнянського району Одеської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Сателіт", 25023410, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Фабрична, 3/16, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50106

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрчерметавтоматика", 
32447987, м. 

Дніпропетровськ

вул. Мандриківська, 
149, м. 

Дніпропетровськ, 49094

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"СМАРТ", 31602192, м. 

Вінниця

вул. Р. Скалецького, 40-
А, м. Вінниця, 21018

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КВАДРОТЕК", 33945804, 
м. Київ

бульвар Тараса 
Шевченка, 38/40-А, м. 

Київ, 01032

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЬФА 
ІНЕТ", 36674874, м. Одеса

вул. Композитора 
Ніщинського, 38, м. 

Одеса, 65029

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 346 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6416 37902895 АД № 032565 04.04.2012 03.04.2017 м. Донецьк не діюча

6417 37414346 АД № 032567 05.04.2012 04.04.2017 м. Київ не діюча

6418 33847155 АД № 032578 10.04.2012 15.08.2017 м. Бровари Київської області не діюча

6419 33073442 АД № 032580 10.04.2012 30.12.2014 Львівська область не діюча

6420 33769837 АД № 032581 10.04.2012 31.07.2012 30.07.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6421 2265000995 АД № 032582 10.04.2012 09.04.2017 не діюча

6422 2885105596 АД № 032583 10.04.2012 09.04.2017 не діюча

6423 36535592 АД № 032584 10.04.2012 09.04.2017 Львівська область не діюча

6424 31336650 АД № 032585 10.04.2012 09.04.2017 м. Котовськ Одеської області не діюча

6425 30310652 АД № 032586 10.04.2012 09.04.2017 телемереж не діюча

6426 37546558 АД № 032587 10.04.2012 09.04.2017 м. Житомир  телемереж не діюча

6427 21271068 АД № 032588 10.04.2012 09.04.2017 Херсонська область не діюча

6428 37807273 АД № 032589 10.04.2012 09.04.2017 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДЕЛЬТАТЕЛЕКОМ", 
37902895, м . Донецьк

вул Складська, 5, м. 
Донецьк, 83059

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"ЛЯМБДА 

НЕТ", 37414346, м. Київ

вул. Маршала Конєва, 
9, кв. 21, м. Київ, 03191

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бравопорт", 33847155, м. 
Бровари, Київська обл., 

вул. Гагаріна, 22, офіс 
2, м. Бровари, Київська 

обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Львів" ім. Данила 
Галицького", 33073442, м. 

Львів

Аеропорт ЦА, м. Львів, 
79000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

 з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мега 

Лінк", 33769837, м. 
Дніпропетровськ

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49101

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лазарєв Володимир 

Григорович, 2265000995, 
смт Есхар, Харківська обл., 

вул. Крупської, 2, кв.13, 
смт Есхар, Чугуївський 

р-н, Харківська обл., 
63524

смт Есхар Чугуївського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ляшенко Роман 

Леонідович, 2885105596, м. 
Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Шевченка, 46-Б, кв. 
29, м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
53211

с. Придніпровське, смт 
Червоногригорівка Дніпропетровської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Цифрові рішення", 
36535592, м. Львів

вул. Б. Хмельницького, 
20-А, м. Червоноград, 
Львівської обл., 80100

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телевізійний Кабельний 

Центр", 31336650, м. 
Котовськ, Одеська обл.,

вул. Самборського, 619, 
кв. 12, м. Котовськ, 
Одеська обл., 66301

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телерадіокомпанія "ЛАН" у 
формі Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю, 

30310652, м. Стрий, 
Львівська обл., 

вул. Коссака, 9, м. 
Стрий, Львівська обл., 

82400

с. Грабовець Стрийського району 
Львіської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 

Плюс", 37546558, м. 
Житомир

вул. Домбровського, 24, 
м. Житомир, 10003

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 

"ТЕКО-ЛТД", 21271068, м. 
Херсон

вул. Комсомольська, 4, 
м. Херсон, 7300

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Міжнародний аеропорт" 
"Дніпропетровськ", 

37807273, м. 
Дніпропетровськ

аеропорт Цивільної 
Авіації, Бабушкінський 

р-н, м. 
Дніпропетровськ, 49042

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 347 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6429 24251847 АД № 032590 11.04.2012 10.04.2017 м. Київ не діюча

6430 37546558 АД № 032591 10.04.2012 09.04.2017 м. Житомир  не діюча

6431 23106497 АД № 032594 19.04.2012 18.04.2017 м. Вінниця не діюча

6432 3024702738 АД № 032595 12.04.2012 11.04.2017 не діюча

6433 33830754 АД № 032596 18.04.2012 06.07.2012 05.07.2017 м. Київ не діюча

6434 30050836 АД № 032597 12.04.2012 11.04.2017 Київська область не діюча

6435 2694621774 АД № 032598 18.04.2012 17.04.2017 не діюча

6436 24880052 АД № 032599 20.04.2012 19.04.2017 м. Бровари Київської області не діюча

6437 34637008 АД № 032600 20.04.2012 06.07.2012 05.07.2017 Автономна Республіка Крим не діюча

6438 34960158 АД № 032609 26.04.2012 25.04.2017 не діюча

6439 33775070 АД № 032610 26.04.2012 25.04.2017 м. Ровеньки Луганської області не діюча

6440 37800189 АД № 032611 26.04.2012 25.04.2017 телемереж не діюча

6441 2901206671 АД № 032612 26.04.2012 25.04.2017 не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича фірма "ВОЛЗ", 

24251847, м. Київ

вул. Горького, 103-А, в 
літ. А, приміщення № 

184, м. Київ, 03150

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 

Плюс", 37546558, м. 
Житомир

вул. Домбровського, 24, 
м. Житомир, 10003

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт", 

23106497, м. Вінниця

вул. Київська, 14, 
корпус "Б", м. Вінниця, 

21009

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Підлужний Віталій 

Олегович, 3024702738, м. 
Біла Церква, Київська обл., 

вул. Островського, 80, 
м. Біла Церква, 

Київська обл., 09100

м. Біла Церква, смт Гребінки, смт 
Дослідницьке, Васильківського району, 

Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Енерджі 

Телеком", 33830754, м. 
Київ

вул. Різницька, 6, кв. 3, 
м. Київ, 01011

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна комерційно-
консультативна фірма 

"Ремедіум", 30050836, смт 
Бородянка, Київська обл., 

вул. Леніна, 351-А, смт 
Бородянка, 

Бородянський р-н, 
Київська обл.,  07800

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Зассеєв Андрій Русланович, 

2694621774, смт 
Краснопавлівка, Харківська 

обл., 

мікрорайон № 1, буд. 
27, кв. 96, смт 

Краснопавлівка, 
Лозівський р-н, 

Харківська обл., 64621,

смт Краснопавлівка Лозівського району 
Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ефірно-

кабельне телебачення 
ЕКТА-Бровари", 24880052, 
м. Бровари, Київська обл., 

вул. Грушевського, 9/1, 
м. Бровари, Київська 

обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Наукова 

виробнича компанія 
"Феотел", 34637008, м. 

Феодосія, АРК

вул. Земська, 19, м. 
Феодосія, АРК, 98100

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", м. Харків, 

34960158

вул. Донця-
Захаржевського, 6/8, м. 

Харків, 61057

м. Харків, м. Чугуїв Харківської області, 
м. Дніпропетровськ, м. 

Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області, м. Запоріжжя, м. Луганськ, м. 

Донецьк, м. Сімферополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-
Електронікс", 33775070, м. 
Ровеньки, Луганська обл., 

вул. Тимірязєва, 70-А, 
м. Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТРЕЙДІНЕТ", 37800189, 
м. Лисичанськ, Луганська 

обл., 

квартал Жовтневої 
Революції, 38, кв. 60, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93118

м. Лисичанськ, м. Первомайськ 
Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мінайлов Олексій 

Юрійович, 2901206671, м. 
Армянськ, АРК

вул. Гайдара, 14, кв. 48, 
м. Армянськ, АРК, 

96012

м. Армянськ Автономної Республіки 
Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 348 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6442 33782088 АД № 032613 26.04.2012 25.04.2017 м. Київ не діюча

6443 37090744 АД № 032614 26.04.2012 25.04.2017 не діюча

6444 36369146 АД № 032615 26.04.2012 25.04.2017 Луганська область не діюча

6445 37282501 АД № 032617 26.04.2012 25.04.2017 Кіровоградська область не діюча

6446 30838059 АД № 032619 26.04.2012 02.08.2012 01.08.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6447 33077646 АД № 032620 26.04.2012 11.07.2012 10.07.2017 не діюча

6448 35074228 АД № 032621 26.04.2012 17.08.2012 16.08.2017 не діюча

6449 2586008618 АД № 032622 26.04.2012 02.04.2012 01.04.2017 не діюча

6450 2268208275 АД №032618 26.04.2012 16.08.2012 15.08.2017 телемереж не діюча

6451 25033689 АД № 032636 07.05.2012 25.07.2012 24.07.2017 м. Одеса та Одеська область не діюча

6452 38047710 АД № 032637 08.05.2012 07.05.2017 телемереж не діюча

6453 37696527 АД № 032638 08.05.2012 07.05.2017 м. Буча Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"МЕДЖИК ЛАЙН", 

33782088, м. Київ

Броварський проспект, 
3-А, м. Київ, 02089

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІАРНЕТ", 37090744, м. 
Харків

вул. Плеханівська, 2/5, 
офіс 2, м. Харків, 61001

м. Харків, м. Балаклія Харківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Алчевськ, Луганська обл., 

вул. Гмирі, 20, кв. 50, м. 
Алчевськ, Луганська 

обл., 94214

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія 
"ЛІНК ТЕЛЕКОМ", 37282501, 

м. Кременчук Полтавської 
області

вул. Жовтнева, 1, кім. 
135, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39605

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Приват-

Онлайн", 30838059, м. 
Дніпропетровськ

вул. Набережна 
Перемоги, 50, м. 

Дніпропетровськ, 49094

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельне телебачення 
Луганщини", 33077646, м. 
Алчевськ, Луганська обл., 

вул. Ленінградська, 41, 
м. Алчевськ, Луганська 

обл., 94204

м. Брянка, смт Ювілейний, м. 
Перевальськ Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

вул. Сумська, 50, м. 
Харків, 61002

м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, 
Донецька, Луганська, Одеська, 

Полтавська, Сумська, Харківська 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Переверза Сава Маркович, 

2586008618, с. Багате, 
Одеська обл., 

вул. Суворова, 11, с. 
Багате, Ізмаїльський р-
н, Одеська обл., 68671

с. Багате Ізмаїльського району Одеської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Работа В'ячеслав 

Анатолійович, 2268208275, 
м. Ізмаїл, Одеська обл., 

1 провулок Короленка, 2, 
м. Ізмаїл, Одеська обл., 

68600

с. Броска, с. Матроска, с. Саф'яни, с. 
Нова Некрасівка, с. Стара Некрасівка, с. 
Ларжанка, с. Утконосівка Ізмаїлівського 

району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦСС", 

25033689, м. Одеса 

вул. Жуковського, 19, 
м. Одеса, 65012

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Камелот 

С", 38047710, м. 
Свердловськ, Луганська 

обл., 

квартал 60 років СРСР, 
13, кв. 43, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл., 94812

м. Червонопартизанськ Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ-

НЕТ", 37696527, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

вул. Жовтнева, 9, м. 
Ірпінь, Київська обл., 

08200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 349 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6454 23884450 АД № 032639 08.05.2012 07.05.2017 телемереж не діюча

6455 37577078 АД № 032640 08.05.2012 07.05.2017 м. Харків телемереж не діюча

6456 37277769 АД № 032641 08.05.2012 18.11.2015 Львівська область не діюча

6457 30411181 АД № 032642 08.05.2012 14.06.2012 13.06.2017 м. Керч Автономної Республіки Крим не діюча

6458 37713861 АД № 032643 11.05.2012 09.05.2017 Луганська область не діюча

6459 32969997 АД № 032644 10.05.2012 29.09.2015 м. Львів телемереж не діюча

6460 32969997 АД № 032645 10.05.2012 07.06.2016 м. Трускавець Львівської області телемереж не діюча

6461 05808735 АД № 032646 10.05.2012 10.05.2018 м.Кременчук Полтавської області не діюча

6462 32471174 АД № 032647 10.05.2012 06.08.2012 05.08.2017 м. Суходольськ Луганської області телемереж не діюча

6463 2173609920 АД № 032648 10.05.2012 09.05.2017 м. Хорол Полтавської області телемереж не діюча

6464 33769837 АД № 032649 10.05.2012 09.05.2017 телемереж не діюча

6465 37085671 АД № 032650 10.05.2012 09.05.2017 м. Ровеньки Луганської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Відкрите акціонерне 
товариство по Будівництву, 

Монтажу та Експлуатації 
Засобів Телекомунікації, 

Радіо і Телебачення 
"СВЕМОН-ЗАХІД", 
23884450, м.Львів

вул. Бескидська, 33, м. 
Львів, 79056

м. Львів, м. Стрий Львівської області, м. 
Ужгород, м. Хуст, м. Мукачево 
Закарпатської області, м. Івано-
Франківськ, м. Надвірна Івано-

Франківської області, м. Чернівці, м. 
Луцьк, м. Рівне, м. Квасилів Рівненської 

області, м. Тернопіль, м. Теребовля 
Тернопільської області, м. 
Хмельницький, м. Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне спеціалізоване 
підприємство "Інженерні 

мережі", 37577078, м. 
Харків

проспект Перемоги, 50-
Б, м. Харків, 61202

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велнет", 

37277769, м. Львів

вул. л. Курбаса, 8, кв. 2, 
м. Львів, 79007

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Керченський морський 
порт "КАМИШ-БУРУН", 
30411181, м. Керч, АРК

вул. Орджонікідзе, 1, 
корпус В, м. Керч, 

Автономна Республіка 
Крим, 98310

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

Ровенькиантрацит", 
37713861, м. Ровеньки, 

Луганська обл., 

вул. Леніна, 82, м. 
Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "АвтоКрАЗ", 
05808735, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 

вул. Київська, 62, м. 
Кременчук, 

Автозаводський р-н, 
Полтавська обл., 39631

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

"Зеніт", 32471174, м. 
Донецьк

площа Бакінських 
Комісарів, 6, м. 
Донецьк, 83087

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Габідулліна Людмила 

Миколаївна, 2173609920, м. 
Миргород, Полтаська обл., 

вул. Сорочинська 20, 
кв. 129, м. Миргород, 

Полтавська обл., 37600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мега 

Лінк", 33769837, м. 
Дніпропетровськ

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49083

м. Новомосковськ, м. Перещепине, смт 
Гвардійське, смт Меліоративне, смт 

Черкаське, смт Губиниха 
Новомосковського району 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "ОРІОН", 

37085671, м. Донецьк 

проспект Київський, 
36-А, м. Донецьк, 83054

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 350 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6466 33775070 АД № 032651 10.05.2012 09.05.2017 Луганської області  ефірного телемовлення не діюча

6467 33775070 АД № 032652 10.05.2012 09.05.2017 Луганської області ефірне радіомовлення  не діюча

6468 24001079 АД № 032653 10.05.2012 09.05.2017 м. Суми телемереж не діюча

6469 37218284 АД № 032654 10.05.2012 09.05.2017 м. Рубіжне Луганської області телемереж не діюча

6470 35882301 АД № 032655 10.05.2012 09.05.2017 м. Одеса телемереж не діюча

6471 3090208589 АД № 032656 10.05.2012 09.05.2017 м. Донецьк телемереж не діюча

6472 30592973 АД № 032657 10.05.2012 09.05.2017 телемереж не діюча

6473 37587180 АД № 032658 10.05.2012 09.05.2017 м. Дрогобич Львівської області телемереж не діюча

6474 34494937 АД № 032659 11.05.2012 30.08.2012 29.08.2017 м. Луцьк Волинської області телемереж не діюча

6475 37678466 АД № 032660 11.05.2012 10.05.2017 телемереж не діюча

6476 04791116 АД № 032661 11.05.2012 22.05.2016 Київська область не діюча

6477 3041724350 АД № 032662 11.05.2012 10.05.2017 телемереж не діюча

6478 37892772 АД № 032663 18.05.2012 17.05.2017 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-
Електронікс", 33775070, м. 
Ровеньки, Луганська обл., 

вул. Тимірязєва, 70-А, 
м. Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дельта-
Електронікс", 33775070, м. 
Ровеньки, Луганська обл., 

вул. Тимірязєва, 70-А, 
м. Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАВЛАБОР", 24001079, м. 
Суми 

вул. Перемоги, 1,м. 
Суми, 40002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мегабіт 

Сервіс", 37218284, м. 
Рубіжне, Луганської обл., 

проспект Московський, 
21/3, м. Рубіжне, 

Луганська обл., 93000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМФО", 35882301, м. 
Одеса

вул. Тираспольська, 
27/29, м. Одеса, 65020

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сорокіна Тетяна Василівна, 

3090208589, м. Донецьк

вул. Петровського, 260, 
кв. 32, м. Донецьк, 

83111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МЕДІА 

ТЕХНОЛОГІЇ 2000", 
30592973, м. Харків

вул. Дерев'янка, 1-А, м. 
Харків, 61018

м. Київ, м. Полтава, м. Суми, м. Одеса, 
м. Бровари Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Чарджексі", 37587180, м. 
Трускавець, Львівська обл., 

вул. І. Мазепи, 16, кв. 
53, м. Трускавець, 

Львівська обл., 82200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Завжди добрий 

продакшн", 34494937, м. 
Київ

вул. Котовського, 
11/105, м. Київ, 04060

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ-

ЛІНК", 37678466, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 

вул. Будівельна, 5-А, кв. 
19, м. Червоногорад, 
Львівська обл., 80100

м. Сокаль, м. Радехів, м. Соснівка, м. 
Жовква Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю "Зв'язок", 

04791116, смт Козин, 
Київська обл., 

вул. Лісна, 2, смт 
Козин, Обухівський р-
н, Київська обл., 08711

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Тройко Юрій Леонідович, 
3041724350, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.,  

вул. Лісового, 25, кв. 
32, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50039

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВІТ 
ОНЛАЙН", 37892772, м. 
Бровари, Київська обл., 

вул. Грушевського, 
17/1, м. Бровари, 

Київська обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 351 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6479 37981647 АД № 032664 18.05.2012 17.05.2017 телемереж не діюча

6480 23934521 АД № 032689 22.05.2012 20.06.2012 19.06.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6481 21629133 АД № 032690 22.05.2012 13.08.2012 12.08.2017 Київська область не діюча

6482 19107918 АД № 032691 22.05.2012 21.05.2017 телемереж не діюча

6483 37873959 АД № 032692 22.05.2012 21.05.2017 м. Одеса телемереж не діюча

6484 38039097 АД № 032693 22.05.2012 21.05.2017 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

6485 34189502 АД № 032694 22.05.2012 21.05.2017 м. Київ не діюча

6486 35182272 АД № 032695 22.05.2012 21.05.2017 м. Київ телемереж не діюча

6487 2705311849 АД № 032696 22.05.2012 21.05.2017 телемереж не діюча

6488 3102517971 АД № 032697 22.05.2012 21.05.2017 м. Знам'янка Кіровоградської області телемереж не діюча

6489 2954001800 АД № 032698 22.05.2012 21.05.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6490 37380108 АД № 032699 22.05.2012 21.05.2017 м. Шахтарськ Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Елітон-ІТ", 

37981647, смт Солоницівка, 
Харківська обл., 

вул. Пушкіна, 12, смт 
Солоницівка, 

Дергачівського р-н, 
Харківської обл., 62370

смт Солоницівка Дергачівського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сат'95", 

23934521, м. 
Дніпропетровськ

провулок Екіпажний, 
12, кв. 8, м. 

Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, 

21629133, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Торгово-Комерційне 
підприємство "ГЛОРІЯ", 

19107918, м. Свалява, 
Закарпатська обл.,

вул. Духновича, 4, м. 
Свалява, Свалявський 
р-н, Закарпатська обл., 

89300

м. Свалява Свалявського району 
Закарпатської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПЛЕКС Телеком", 
37873959, м. Одеса

вул. Кримська, 71, м. 
Одеса, 65069

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІА 
ІНВЕСТКОМ", 38039097, 

м. Київ

вул. Васильківська, 30, 
м. Київ, 03022

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

провулок 
Бехтеревський, 7, офіс 

56, м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство "ТІ 
СІ ПІ", 35182272, м. Київ

вул. Будівельників, 29, 
м. Київ, 02100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ошитьор Наталя 

Анатоліївна, 2705311849, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

бульвар Вечірній, 10, 
кв. 134, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50076

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Антонов Олександр 

Олександрович, 
3102517971, м. Знам'янка, 

Кіровоградська обл., 

провулок 
Дзержинського, 15, м. 

Знам'янка, 
Кіровоградська обл., 

27406 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Саранчук Олена Сергіївна, 

2954001800, м. 
Дніпропетровськ

вул. Тверська, 5, кв. 28, 
м. Дніпропетровськ, 

49051

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Донецькі 

волоконно-оптичні 
мережі", 37380108, м. 

Шахтарськ, Донецька обл.,

мікрорайон Журавлівка, 
1, м. Шахтарськ, 

Донецька обл., 86200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 352 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6491 32129965 АД № 032700 23.05.2012 22.05.2017 м. Южне, с. Сичавка Одеської області телемереж не діюча

6492 37948636 АД № 032701 23.05.2012 22.05.2017 телемереж не діюча

6493 37823562 АД № 032702 22.05.2012 21.05.2017 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

6494 3022315916 АД № 032703 22.05.2012 21.05.2017 телемереж не діюча

6495 31149797 АД № 032704 23.05.2012 22.05.2017 м. Харків  не діюча

6496 25626048 АД № 032708 25.05.2012 24.05.2017 телемереж не діюча

6497 3090908532 АД № 032709 25.05.2012 24.05.2017 телемереж не діюча

6498 3064215796 АД № 032710 25.05.2012 24.05.2017 телемереж не діюча

6499 37972653 АД № 032711 25.05.2012 24.05.2017 телемереж не діюча

6500 37295458 АД № 032712 25.05.2012 24.05.2017 м. Авдіївка Донецької області телемереж не діюча

6501 32379082 АД № 032713 25.05.2012 24.05.2017 Україна ефірне радіомовлення  не діюча

6502 33482632 АД № 032714 25.05.2012 24.05.2017  м. Коростень, м. Житомир телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомпанія Южний", 

32129965, м. Южне, 
Одеська обл., 

вул. Леніна, 15, кв. 4-А, 
м. Южне, Одеська обл., 

65481

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КІБЕРЛАН", 37948636, 
смт Васищеве, Харківська 

обл., 

вул. 
Паркомуни/провулок 
Паркомуни, 48-6, смт 

Васищеве, Харківський 
р-н, Харківська обл., 

62495

смт Васищеве Харківського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРДЕН-
А", 37823562, м. Горлівка, 

Донецька обл., 

вул. Моріса Тореза, 4/1, 
м. Горлівка, Донецька 

обл., 84601

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Осипенко Сергій 
Олександрович, 

3022315916, м. Київ

вул. Закревського, 19, 
кв. 282, м. Київ, 02217

с. Дівички Переяслав-Хмельницького 
району Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бестнет", 

31149797, м. Харків

вул. Чернишевська, 26, 
м. Харків, 61002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"АМОС", 25626048, м. 
Алушта, с. Малий Маяк, 

АРК

провулок Кривий, 9, м. 
Алушта, с. Малий 
Маяк, Автономна 

Республіка Крим, 98540

 смт Партеніт, с. Малий Маяк 
Автономної Республіки Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Кошельник Сергій 

Валентинович, 3090908532, 
смт Білоріченський, 

Луганська обл., 

вул. Леніна, 19, кв. 6, 
смт Білоріченський, 
Лутугинський р-н, 

Луганська обл., 92016

смт Біле Лутугинського району 
Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лущан Євгеній Іванович, 

3064215796, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

квартал 297, будинок 7, 
кв. 26, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

смт Градизьк Глобинського району 
Полтавськї області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х.А.Н.", 

37972653, м. Чернігів

вул. Маресьєва, 1-Б, м. 
Чернігів, 14034

м. Лубни Полтавської області, м. 
Каховка Херсонської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОНЛАЙН УКРАЇНА", 
37295458, м. Донецьк

проспект Київський, 1-
Б, м. Донецьк, 83121

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українське сервісне 
підприємство", 32379082, 

м. Київ

проспект П. Тичини, 2, 
м. Київ, 02098

надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 353 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6503 33270712 АД № 032715 25.05.2012 01.03.2017 телемереж діюча

6504 33270712 АД № 032716 25.05.2012 27.10.2015 м. Дружківка Донецької області телемереж не діюча

6505 33270712 АД № 032717 25.05.2012 24.02.2015 м. Краматорськ Донецької області телемереж не діюча

6506 33140052 АД № 032732 30.05.2012 29.05.2017 м. Одеса та Одеська область не діюча

6507 30940431 АД № 032733 29.05.2012 18.09.2012 17.09.2017 м. Куп'янськ Харківської області телемереж не діюча

6508 24158906 АД № 032734 29.05.2012 28.05.2017 м. Курахове Донецької області телемереж не діюча

6509 36215880 АД № 032735 30.05.2012 29.05.2017 м. Київ телемереж не діюча

6510 20675579 АД № 032736 29.05.2012 28.05.2017 телемереж не діюча

6511 32165379 АД № 032738 30.05.2012 29.05.2017 телемереж не діюча

6512 3300510256 АД № 032739 29.05.2012 28.05.2017 м. Київ телемереж не діюча

6513 34269357 АД № 032742 31.05.2012 30.05.2017 телемереж не діюча

6514 23623057 АД № 032743 06.06.2012 05.06.2017 м. Миколаїв телемереж не діюча

6515 36763644 АД № 032744 06.06.2012 05.06.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю САТЕЛІТ 

СЕРВІС", 33270712, м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 

бульвар 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

м. Донецьк, м. Авдіївка, м. Маріуполь 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю САТЕЛІТ 

СЕРВІС", 33270712, м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 

бульвар 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю САТЕЛІТ 

СЕРВІС", 33270712, м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 

бульвар 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "Скайлайн 
Телеком", 33140052, м. 

Одеса 

вул. Велика 
Арнаутська, 52, кв. 1, м. 

Одеса, 65125

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
30940431, м. Одеса

проспект Шевченка, 3, 
м. Одеса, 65113

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Дельта", 24158906, м. 

Курахове, Донецька обл., 

вул. Чапаєва, 17, м. 
Курахове, мар'їнський 

р-н, Донецька обл., 
85612

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СД 

ФАКТОРІАЛАС Україна", 
36215880, м. Київ

вул. Павлівська, 9, м. 
Київ, 01054

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Ялта", 
20675579, м. Ялта, АРК 

вул. Соханя, 7, м. Ялта, 
АРК, 98635

смт Масандра, смт Лівадія, смт Нікіта, 
смт Кореїз, смт Гаспра Автономної 

Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кооператор", 32165379, м. 

Великі Мости, Львівська 
обл., 

вул. Львівська, 66, м. 
Великі Мости, 

Сокальський р-н, 
Львівська обл., 80074

м. Великі Мости Сокальського району 
Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Верба Артем Юрійович, 

3300510256, м. Київ

вул. Лісківська, 30, кв. 
212, м. Київ, 02097

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

СВЕВА-ТВ", 34269357, смт 
Ширяєве, Одеська обл., 

вул. Коробченко, 5, смт 
Ширяєве, Одеська обл., 

66800

смт Ширяєве, смт Фрунзівка, смт 
Велико-Михайлівка Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальнісьтю 

"Радіостанція "Радіо СЕТ", 
23623057, м. Миколаїв

проспект Корабелів, 18-
А, кв. 283, м. Миколаїв, 

54052

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ІНФОНЕТ-М", 36763644, 
м. Буськ, Львівська обл., 

вул. Петрушевича, 51, 
м. Буськ, Львіська обл., 

80500

м. Буськ Буського району Львівської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 354 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6516 38101641 АД № 032745 06.06.2012 05.06.2017 телемереж не діюча

6517 32074513 АД № 032746 06.06.2012 05.06.2017 м. Київ не діюча

6518 31801575 АД № 032747 06.06.2012 29.11.2017 м. Полтава та Полтавська область діюча

6519 34696922 АД № 032748 06.06.2012 05.06.2017 телемереж не діюча

6520 19470530 АД № 032752 07.06.2012 19.02.2017 м. Харків та Харківської області  ефірного телемовлення не діюча

6521 19470530 АД № 032753 07.06.2012 21.01.2015 Харківська область не діюча

6522 19470530 АД № 032754 07.06.2012 29.09.2013 не діюча

6523 2709801113 АД № 032757 08.06.2012 07.06.2017 м. Красноармійськ Донецької області телемереж не діюча

6524 37245674 АД № 032758 08.06.2012 07.06.2017 телемереж не діюча

6525 30537772 АД № 032759 08.06.2012 07.06.2017 м. Сміла Черкаської області телемереж не діюча

6526 2988000994 АД № 032760 08.06.2012 07.06.2017 телемереж не діюча

6527 30019068 АД № 032761 08.06.2012 16.08.2012 15.08.2017 Україна ефірне радіомовлення не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сіверське Телебачення", 
38101641, м. Сіверськ, 

Донецька обл., 

провулок Заводський, 4, 
кв. 21, м. Сіверськ, 
Артемівський р-н, 

Донецька обл., 84523

м. Сіверськ Артемівського району 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОСМОНОВА", 32074513, 
м. Київ

вул. Тропініна, 1, м. 
Київ, 04107

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАК", 

31801575, м. Полтава

вул. Котляревського, 2-
А, м. Полтава, 36020

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТВКОМ", 34696922, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

проспект Металургів, 
69-А, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 87515

м. Маріуполь, м. Красноармійськ 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'янка, 1-А, м. 
Харків, 61103

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'янка, 1-А, м. 
Харків, 61103

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'янка, 1-А, м. 
Харків, 61103

м. Київ, м. Полтава, Полтавська обл., м. 
Сімферополь, АР Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Миронцев Сергій 

Валерійович, 2709801113, 
м. Красноармійськ, 

Донецька обл., 

вул. Шмідта, 137-А, кв. 
27, м. Красноармійськ, 
Донецька обл., 85300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СУДАК-
НЕТ", 37245674, м. Судак, 

АРК

вул. Жовтнева, 34, кв. 
182, м. Судак, АРК, 

98000

м. Судак, с. Дачне, с. Сонячна Долина 
Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТБ-КОМ", 30537772, м. 
Сміла, Черкаська обл., 

вул. Комунарська, 7, кв. 
34, м. Сміла, Черкаська 

обл., 20700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Анікалов Артем 

Андрійович, 2988000994, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

вул. Тельмана, 48, кв. 
63, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

м. Глобине Глобинського району 
Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Радіо-
Ера", 30019068, м. Київ

проспект 
Повітрофлотський, 54, 

м. Київ, 03151

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 355 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6528 30857113 АД № 032762 08.06.2012 17.09.2012 16.09.2017 м. Київ, Київська область не діюча

6529 20057835 АД № 032763 11.06.2012 24.08.2012 23.08.2017 не діюча

6530 38021032 АД № 032767 13.06.2012 12.06.2017 м. Київ не діюча

6531 33761335 АД № 032768 13.06.2012 12.06.2017 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж не діюча

6532 37958272 АД № 032769 13.06.2012 12.06.2017 м. Новий Розділ Львівської області телемереж не діюча

6533 36968604 АД № 032770 13.06.2012 12.06.2017 м. Мелітополь Запорізької області телемереж не діюча

6534 32496293 АД № 032771 13.06.2012 12.12.2018 м. Донецьк та Донецька область діюча

6535 33525602 АД № 032776 15.06.2012 19.09.2012 18.09.2017 м. Суми не діюча

6536 34811528 АД № 032778 15.06.2012 04.05.2015 телемереж не діюча

6537 36013027 АД № 032779 15.06.2012 14.06.2017 м. Полтава  телемереж не діюча

6538 36763623 АД № 032780 15.06.2012 14.06.2017 телемереж не діюча

6539 20932088 АД № 032781 15.06.2012 14.06.2017 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ТОП НЕТ", 

30857113, м. Київ

вул. Академіка 
Заболотного, 48-А, м. 

Київ, 03187

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані", 20057835, м. 

Київ

узвіз Кловський, 12-А, 
м. Київ, 01021

м. Київ, Київська, Чернігівська, 
Вінницька, Житомирська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІНОТЕЛ", 38021032, м. 
Київ

вул. Вербицького, 6, 
офіс 11, м. Київ, 02068

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

вул. Попова, 6, м. 
Хмельницький, 29006

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Новітні 

інформаційні мережі-НІМ", 
37958272, м. Новий Розділ, 

Львівська обл., 

проспект Шевченка, 15-
А, м. Новий Розділ, 

Львівська обл., 81652

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КВАЗАР-ЛІНК", 

36968604, м. Мелітополь, 
Запорізька обл., 

вул. Дзержинського, 
145, кв. 79, м. 

Мелітополь, Запорізька 
обл.,  72312

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

Донецьк імені С. С. 
Прокоф'єва", 32496293, м. 

Донецьк

аеропорт, м. Донецьк, 
83021

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Майбуття", 33525602, м. 

Суми

вул. Інтернаціоналістів, 
21, м. Суми, 40034

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"РЕ-СТАЙЛІНГ",34811528, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Блюхера, 1, кв. 3, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50086

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"НВФ "ТЕХНО-АЛЬЯНС", 

36013027, м. Полтава

вул. Богдана 
Хмельницького, 9, 

Гуртожиток, кв. 310, м. 
Полтава, 36022

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІТЕЛЕКОМ", 36763623, 
с. Утішків, Львівська обл., 

вул. Зелена, 21, с. 
Утішків, Буський р-н, 
Львівська обл., 80561

м. Буськ, смт Красне Буського району 
Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна виробничо-
комерційна фірма "ПІОН", 

20932088, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 

вул. Пушкіна, 46, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 356 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6540 30863368 АД № 032784 20.06.2012 17.08.2012 16.08.2017 Львівська область не діюча

6541 2140424555 АД № 032785 20.06.2012 05.09.2012 04.09.2017 телемереж не діюча

6542 21555794 АД № 032786 20.06.2012 27.09.2012 26.09.2017 Київська область не діюча

6543 35855482 АД № 032787 20.06.2012 19.06.2017 м. Луганськ телемереж не діюча

6544 31884153 АД № 032788 20.06.2012 19.06.2017 м. Антрацит Луганської області телемереж не діюча

6545 32860767 АД № 032789 20.06.2012 19.06.2017 телемереж не діюча

6546 04713033 АД № 032795 22.06.2012 28.08.2012 27.08.2017 Сумська область не діюча

6547 37692852 АД № 032796 22.06.2012 21.06.2017 телемереж не діюча

6548 3029420238 АД № 032797 22.06.2012 21.06.2017 телемереж не діюча

6549 2889902356 АД № 032798 22.06.2012 21.06.2017 м. Бровари Київської області телемереж не діюча

6550 381323600 АД № 032799 22.06.2012 21.06.2017 телемереж не діюча

6551 33968051 АД № 032800 22.06.2012 21.06.2017 м. Київ, Харківська область міжміського не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САМТЕЛ", 30863368, м. 
Самбір, Львівська обл., 

проспект 
Конюшкевича, 1/3, м. 

Самбір, Львівська обл., 
81400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Границький Вадим 

Анатолійович, 2140424555, 
п. Научний, АРК 

смт Научний, 20, кв. 10, 
Бахчисарайський р-н, 
Автономна Республіка 

Крим, 98409

м. Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

вул. Артема, 48, офіс 8, 
м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ЛІК", 
35855482, м. Луганськ

проспект Леніна, 48, кв. 
1 м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія "АМТ", 

31884153, м. Антрацит, 
Луганська обл., 

вул. Петровського, 29, 
м. Антрацит, Луганська 

обл., 94613

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
Технічний Телерадіо 
Оператор "КВАНТ", 

32860767, м. Монастирище, 
Черкаська обл., 

вул. Миру, 18, кв. 20, м. 
Монастирище, 

Черкаська обл., 19100

м. Монастирище Монастирищенського 
району Черкаської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

вул. Лисенка, 6, м. Київ, 
01034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ХОУМТЕЛЕКОМ", 

37692852, м. Кам'янка-
Дніпровська, Запорізька 

обл., 

вул. Леніна, 31, кв. 38, 
м. Кам'янка-
Дніпровська, 
Кам'янсько-

Дніпровський р-н, 
Запорізька обл., 71300

м. Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-
Дніпровського району Запорізької 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Турбаєвський Олександр 

Миколайович, 3029420238, 
смт Широке, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Фрунзе, 47-А, смт 
Широке, Широківський 
р-н, Дніпропетровська 

обл., 53700

смт Широке Широківського району 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Дрига Олексій 

Миколайович, 2889902356, 
м. Бровари, Київська обл., 

вул. Грушевського, 11, 
кв. 13, м. Бровари, 

Київська обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомунікаційні 
Системи "ГРАДО", 

381323600, м. Кременчук, 
Полтавська обл

проспект 50-річчя 
Жовтня, 82, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 39622

смт Градизьк Глобинського району 
Полтавськї області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

Телеком", 33968051, с. 
Безпечна, Київська обл.,  

с. Безпечна, хутір 
Ордаша, 19, 

Сквирський р-н, 
Київська обл., 09025

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 357 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6552 31831942 АД № 032804 22.06.2012 12.12.2017 Донецька, Луганська області не діюча

6553 32969997 АД № 032805 02.07.2012 01.07.2017 м. Стебник Львівської області телемереж не діюча

6554 32969997 АД № 032806 02.07.2012 01.07.2017 телемереж не діюча

6555 37874968 АД № 032807 02.07.2012 01.07.2017 телемереж не діюча

6556 30829238 АД № 032808 02.07.2012 01.07.2017 м. Золотоноша Черкаської області телемереж не діюча

6557 38077174 АД № 032809 02.07.2012 01.07.2017 телемереж не діюча

6558 35237457 АД № 032814 02.07.2012 01.07.2017 телемереж не діюча

6559 32497983 АД № 032815 03.07.2012 02.07.2017 м. Ізяслав Хмельницької області телемереж не діюча

6560 00206539 АД № 032816 03.07.2012 12.01.2016 Одеська область не діюча

6561 34726705 АД № 032817 03.07.2012 20.09.2012 19.09.2017 м. Київ не діюча

6562 34726705 АД № 032818 03.07.2012 20.09.2012 19.09.2017 Київська, Одеська області, АР Крим не діюча

6563 34726705 АД № 032819 03.07.2012 20.09.2012 19.09.2017 не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 
Східенерго", 31831942, м. 

Донецьк

бульвар Шевченка, 11, 
м. Донецьк, 83001

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів)

місцевого у мережах 
подвійного 

призначення з правом 
створення власної 

мережі ємністю понад 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

смт Добротвір Кам'янка-Бузького 
району Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДІО-
ЛІНК", 37874968, м. Харків

вул. Академіка 
Павлова, 319, кв. 394, м. 

Харків, 61168

смт Пісочин Харківського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кедр", 
30829238, м. Золотоноша, 

Черкаська обл., 

вул. Шевченка, 50-А, м. 
Золотоноша, Черкаська 

обл., 19700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МІКЕНОПА УКРАЇНА", 
38077174, м. Київ

вул. Солом'янська, 3, 
офіс 41, м. Київ, 03100

м. Київ, м. Донецьк, с. Паляниця, м. 
Яремча Івано-Франківскої області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"Сіріус", 35237457, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

м. Сніжне, смт Сєверне Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Візит-Контакт", 32497983, 

м. Ізяслав, Хмельницька 
обл., 

вул. Тургенєва, 19, м. 
Ізяслав, Хмельницька 

обл., 30300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Одеський 
припортовий завод", 
00206539, м. Южне, 

Одеська обл., 

вул. Заводська, 3, м. 
Южне, Одеська обл., 

65481

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

вул. 
Червоногвардійська, 
27-А, м. Київ, 02094

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

вул. 
Червоногвардійська, 
27-А, м. Київ, 02094

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

вул. 
Червоногвардійська, 
27-А, м. Київ, 02094

Вінницька, Дніпропетровська, донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-
Франківськак, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Волинська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Закарпатська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 358 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6564 2608409220 АД № 032820 03.07.2012 02.07.2017 телемереж не діюча

6565 37184109 АД № 032821 03.07.2012 02.07.2017 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

6566 20280935 АД № 032822 03.07.2012 02.07.2017 м. Херсон та Херсонська область не діюча

6567 34487322 АД № 032823 03.07.2012 06.03.2017 м. Київ міжміського не діюча

6568 34487322 АД № 032824 03.07.2012 01.03.2017 м. Київ не діюча

6569 37677111 АД № 032825 04.07.2012 03.07.2017 телемереж не діюча

6570 21480524 АД № 032829 05.07.2012 25.09.2012 24.09.2017 м. Київ не діюча

6571 01126996 АД № 032830 05.07.2012 30.08.2012 29.08.2017 м. Одеса, Одеська область не діюча

6572 32031988 АД № 032831 05.07.2012 22.11.2012 Україна не діюча

6573 23884450 АД № 032832 05.07.2012 07.05.2017 телемереж не діюча

6574 37773978 АД № 032833 05.07.2012 04.07.2017 телемереж не діюча

6575 30940431 АД № 032834 05.07.2012 04.07.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Кучма Світлана 
Олександрівна, 

2608409220, м. Болград, 
Одеська обл., 

вул. 25 Чапаєвської 
дивізії, 29, кв. 17 м. 

Болград, Одеська обл., 
68702

м. Болград Болградського району 
Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 

37184109, м. Васильків, 
Киїіська обл., 

вул. Шевченка, 44, кв. 
5, м. Васильків, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08600

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

вул. Гоголя, 15, м. 
Дніпропетровськ, 49044

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", 34487322, м. Київ

вул. Авіаконструктора 
Ігоря Сікорського, 8, м. 

Київ, 04112

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 
Глобальних Повідомлень 

Україна", 34487322, м. Київ

вул. Авіаконструктора 
Ігоря Сікорського, 8, м. 

Київ, 04112

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Верінет", 37677111, м. 

Верхівцеве, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Леніна, 63, м. 
Верхівцеве, 

Верхньодніпровський 
р-н, Дніпропетровська 

обл., 51661

м. Верхівцеве Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "WORLD 

SERVICE", 21480524, м. 
Київ

вул. Артема, 53, кв. 1, 
м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Науково-дослідний 

проектно-
конструкторський інститут 
морського флоту України з 
дослідним виробництвом", 

01126996, м. Одеса

вул. Ланжеронівська, 
15-А, м. Одеса, 65026

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛВ7 

КОМЮНІКЕЙШН 
УКРАЇНА", 32031988, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 

вул. Чорновола, 21/3, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 80100

Надання послуг фіксованого міжнародного 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "СВЕМОН-

ЗАХІД", 23884450, м. Львів

вул. Бескидська, 33, м. 
Львів, 79056

м. Львів, м. Стрий Львівської області, м. 
Ужгород, м. Хуст, м. Мукачево Закарпатської 

області, м. Івано-Франківськ, м. Надвірна 
Івано-Франківської області, м. Чернівці, м. 

Луцьк, м. Рівне, м. Квасилів Рівненської 
області, м. Тернопіль, м. Теребовля 

Тернопільської області, м. Хмельницький, м. 
Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Неаполь.Нет", 37773978, 
м. Сімферополь, АРК

вул. Кечкеметська, 186, 
кв. 102, м. 

Сімферополь, АРК, 
95000

м. Сімферополь Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія" РЕГІОН", 
30940431, м. Одеса

проспект Шевченка, 3, 
м. Одеса, 65044

с. Ківшарівка, с. Куп'янськ-Вузловий 
Куп'янського району Харківської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 359 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6576 1956816391 АД № 032845 16.07.2012 15.07.2017 телемереж не діюча

6577 34255119 АД № 032846 16.07.2012 15.07.2017 м. Ромни Сумської області телемереж не діюча

6578 31892007 АД № 032848 16.07.2012 15.07.2017 м. Красний Лиман Донецької області телемереж не діюча

6579 30109015 АД № 032849 16.07.2012 31.12.2012 31.12.2017 Автономна Республіка Крим діюча

6580 30109015 АД № 032850 16.07.2012 31.12.2012 30.12.2017 Одеська область діюча

6581 30109015 АД № 032851 16.07.2012 30.09.2012 29.09.2017 м. Київ не діюча

6582 30184815 АД № 032852 16.07.2012 29.09.2012 28.09.2017 не діюча

6583 01072609 АД № 032858 13.07.2012 05.09.2013 міжміського не діюча

6584 01072609 АД № 032859 13.07.2012 07.01.2014 м. Харків та Харківська область не діюча

6585 01072609 АД № 032860 13.07.2012 19.01.2014 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

6586 01072609 АД № 032861 13.07.2012 19.01.2014 не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Штирбулов Василь 

Іванович, 1956816391, м. 
Ізмаїл, Одеська обл.,  

вул. Московська, 89, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68608

с. Дмитрівка Татарбунарського району, 
с. Сарата, с. Зоря, с. Кулевча 

Саратського району, м. Ізмаїл Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі "ЮСАНА", 
34255119, м. Ромни, 

Сумська обл., 

1-й провулок 
Маяковського, 2-А, м. 
Ромни, Сумська обл., 

42007

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
ТРК "SaNet", 31892007, м. 
Красний Лиман, Донецька 

обл., 

вул. Чапаєва, 20, кв. 4, 
м. Красний Лиман, 

Донецька обл., 84404

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул. М. Арнаутська, 66, 
м. Одеса, 65007

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул. М. Арнаутська, 66, 
м. Одеса, 65007

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул. М. Арнаутська, 66, 
м. Одеса, 65007

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК ТЕЛЕКОМ", 
30184815, м. Харків

вул. Академіка 
Проскури, 1, м. Харків, 

61070

м. Луцьк та Волинська область, м. 
Житомир та Житомирська область, м. 

Івано-Франківськ та Івано-Франківська 
область, м. Кіровоград та 

Кіровоградська область, м. Тернопіль та 
Тернопільська область, м. Рівне та 
Рівненська обалсть, м. Миколаїв та 

Миколаївська область, м. Ужгород та 
Закарпатська область, м. Херсон та 
Херсонська область, м. Чернігів та 

Чернігівська область, м. Чернівці та 
Чернівецька область, м. Черкаси та 
Черкаська область, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Південна Залізниця", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Харківська, Полтавська, Сумська 
області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Південна Залізниця", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Південна Залізниця", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Південна Залізниця", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

м. Суми та Сумська області, м. Полтава 
та Полтавська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 360 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6587 37020719 АД № 032862 19.07.2012 18.07.2017 м. Запоріжжя  не діюча

6588 35091793 АД № 032863 23.07.2012 03.11.2015 телемереж не діюча

6589 35091793 АД № 032864 23.07.2012 20.11.2012 м. Черкаси телемереж не діюча

6590 35631426 АД № 032865 23.07.2012 03.11.2015 м. Черкаси телемереж не діюча

6591 32667140 АД № 032866 23.07.2012 23.11.2016 м. Київ не діюча

6592 35074228 АД № 032873 25.07.2012 19.10.2012 18.10.2017 міжміського не діюча

6593 25234749 АД № 032874 26.07.2012 24.12.2012 23.12.2017 Львівська область не діюча

6594 13797508 АД № 032875 25.07.2012 15.05.2016 Львівська область не діюча

6595 37558596 АД № 032876 25.07.2012 24.07.2017 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

6596 31969577 АД № 032877 25.07.2012 24.07.2017 телемереж не діюча

6597 31737740 АД № 032878 25.07.2012 24.07.2017 м. Єнакієве Донецької області телемереж не діюча

6598 23420213 АД № 032879 25.07.2012 24.07.2017 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СІПКОМ", 37020719, м. 
Запоріжжя, 

вул. Українська, 61, кв. 
6, м. Запоріжжя, 69095

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ, ЛТД", 
35091793, м. Черкаси

вул. Кірова, 55, офіс 49, 
м. Черкаси, 18000

м. Сміла, м. Умань, м. Канів Черкаської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ, ЛТД", 
35091793, м. Черкаси

вул. Кірова, 55, офіс 49, 
м. Черкаси, 18000

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", 
35631426, м. Черкаси

вул. Кірова, 55, офіс 54, 
м. Черкаси, 18000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Е.С.Т.", 32667140, м. 
Київ

вул. Шота Руставелі, 
31-Б, м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

вул. Сумська, 50, м. 
Харків, 61002

м. Київ, Харківська, Донецька,  
Запорізька, Полтавська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ", 

25234749, м. Яворів, 
Львівська обл., 

вул. Шашкевича, 8-А, 
м. Яворів, Яворівського 

р-н, Львівська обл., 
81000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 
"Лептон", 13797508, м. 

Львів

вул. Городоцька, 85, м. 
Львів, 79016

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛН.ЮА", 37558596, м. 
Київ

вул. Червоноармійська, 
132, м. Київ, 03150

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Примор'я", 31969577, м. 

Балта, Одеська обл 

вул. Котовського, 244, 
м. Балта, Одеська обл., 

66101

м. Балта, м. Кодима, смт Любашівка 
Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ПЕРСПЕКТИВА", 

31737740, м. Єнакієве, 
Донецька обл., 

проспект Металургів, 
42, кв. 2 м. Єнакієве, 
Донецька обл., 86402

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОН 
АПЕКС", 23420213, м. 

Донецьк

проспект Театральний, 
24, м. Донецьк, 83050

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 361 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6599 38030382 АД № 032880 25.07.2012 24.07.2017 телемереж не діюча

6600 38049812 АД № 032881 23.07.2012 22.07.2017 м. Київ телемереж не діюча

6601 32969997 АД № 032892 31.07.2012 30.07.2017 м. Долина Івано-Франківської області телемереж не діюча

6602 32969997 АД № 032893 31.07.2012 30.07.2017 телемереж не діюча

6603 19028202 АД № 032894 31.07.2012 12.10.2012 11.10.2017 м. Київ, Київська, Одеська області не діюча

6604 20280935 АД № 032895 31.07.2012 17.10.2012 16.10.2017 Дніпропетровська область не діюча

6605 32446546 АД № 032896 31.07.2012 10.08.2012 09.08.2017 м. Красний Луч Луганської області не діюча

6606 32278071 АД № 032898 31.07.2012 30.07.2017 телемереж не діюча

6607 38103235 АД № 032899 02.08.2012 01.08.2017 м. Охтирка Сумської області телемереж не діюча

6608 3228609553 АД № 032900 02.08.2012 01.08.2017 м. Сторожинець Чернівецької області телемереж не діюча

6609 34189502 АД № 032906 07.08.2012 06.08.2017 м. Севастополь не діюча

6610 35340503 АД № 032907 07.08.2012 06.08.2017 Дніпропетровська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бітек 
Телеком", 38030382, с. 
Випасне, Одеська обл., 

провулок Дімітрова, 2-
А, с. Випасне, Білгород-

Дністровський р-н, 
Одеська обл., 67752 

с. Мізікевича Овідіопольського району 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГЛОБАЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 38049812, 

Київ

Московський проспект, 
9-В, м. Київ, 04073

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька Інформаційна 
Мережа", 32969997, м. 

Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корпус 8, м. Львів, 

79015

м. Тернопіль, смт Велика Березовиця, м. 
Теребовля, м. Кременець, м. Чортків 
Тернопільської області, м. Волочиськ 

Хмельницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

вул. Гоголя, 15, м. 
Дніпропетровськ, 49044

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Донбасантрацит", 

32446546, м. Красний Луч 
Луганської області 

вул. Косиора, 10, м. 
Красний Луч, 

Луганська обл., 94506

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"НКТ", 32278071, м. 

Корсунь-Шевченківський, 
Черкаська обл., 

вул. Червоноармійська, 
11, офіс 5, м. Корсунь-

Шевченківський, 
Черкаська обл., 19400

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "ПЛАЗМА", 
38103235, м. Охтирка, 

Сумська обл.,

вул. Гончаренка, 1, м. 
Охтирка, Сумська обл., 

42700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Максимчук Олександр 

Олександрович, 
3228609553, м. Чернівці

провулок Ентузіастів, 6, 
кв. 16, м. Чернівці, 

58000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

провулок 
Бехтеревський, 7, офіс 

56, м. Київ, 04053

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕКТ ДНІПРО 
ТЕЛЕКОМ", 35340503, м. 

Дніпропетровськ 

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49083

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 362 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6611 2456209914 АД № 032908 07.08.2012 06.08.2017 м. Лохвиця Полтавської області телемереж не діюча

6612 3094805557 АД № 032909 07.08.2012 06.08.2017 м. Київ телемереж не діюча

6613 2998911893 АД № 032910 07.08.2012 06.08.2017 телемереж не діюча

6614 2691514230 АД № 032911 07.08.2012 06.08.2017 телемереж не діюча

6615 19292376 АД № 032912 07.08.2012 06.08.2017 м. Юноукраїнськ Миколаївської області телемереж не діюча

6616 37823494 АД № 032913 07.08.2012 06.08.2017 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

6617 37823494 АД № 032913 07.08.2012 06.08.2017 м. Горлівка Донецької області телемереж не діюча

6618 36477185 АД № 032914 06.08.2012 05.08.2017 м. Київ не діюча

6619 19199961 АД № 032921 10.08.2012 01.04.2016 Україна не діюча

6620 33264190 АД № 032932 16.08.2012 14.01.2013 13.01.2018 м. Кремінна Луганської області телемереж діюча

6621 36242929 АД № 032933 14.08.2012 13.08.2017 м. Ялта Автономна Республіка Крим телемереж не діюча

6622 38145872 АД № 032934 14.08.2012 13.08.2017 м. Запоріжжя  телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Боровик Андрій 

Васильович, 2456209914, м. 
Гребінка, Полтавська обл., 

вул. Кошового, 1, кв. 6, 
м. Гребінка, Полтавська 

обл., 37400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Гончаров Олександр 

Олександрович, 
3094805557, м. Київ

вул. Бориспільська, 28-
А, ка. 85, м. Київ, 02093

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мороз Сергій Степанович, 

2998911893, смт 
Новоолексіївка, Херсонська 

обл., 

вул. Красноармійська, 
17-В, кв. 78, смт 
Новоолексіївка, 
Генічеський р-н, 

Херсонська обл., 75560

смт Новоолексіївка Генічеського району 
Херсонської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Шаронов Олександр 

Юрійович, 2691514230, смт 
Савинці, Харківська обл., 

вул. Рівненська, 4, смт 
Савинці, Балаклійський 

р-н, Харківська обл., 

смт Савинці Балаклійського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВОСТОК", 19292376, м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївська обл., 

вул. Дружби народів, 8, 
м. Южноукраїнськ, 
Миколаївська обл., 

55001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГОДОМ", 37823494, м. 
Горлівка, Донецької обл., 

вул. 40 років України, 
11/4, м. Горлівка, 

Донецької обл., 84624

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНЕТ СЕРВІС 
ПРОВАЙДЕР "МЕГА 
ДОМ", 37823494, м. 

Горлівка, Донецька обл., 

вул. 40  років України, 
11/4, м. Горлівка, 

Донецької обл., 84624

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНВЕНСІО", 36477185, м. 
Київ

проспект Перемоги, 
136, приміщення 34, м. 

Київ, 03115

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Інвест", 19199961, м. Київ, 

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ВЕГА", 33264190, м. 

Кремінна, Луганська обл., 

вул. Урицького, 15, м. 
Кремінна, Луганська 

обл., 92900

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ялта-ТВ 
КОМ", 36242929, м. Ялта, 

Автономна Республіка 
Крим

вул. Красноармійська, 
44-Б, кв. 26, м. Ялта, 

АРК, 98607

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВОЙ 

НЕТ", 38145872, м. 
Запоріжжя

вул. Новобудов, 3, к. 
410, м. Запоріжжя, 

69076

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 363 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6623 14310112 АД № 032935 16.08.2012 15.08.2017 не діюча

6624 37199618 АД № 032936 14.08.2012 13.08.2017 не діюча

6625 00131400 АД № 032937 14.08.2012 25.11.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

6626 35323603 АД № 032938 16.08.2012 24.06.2014 телемереж не діюча

6627 2097215275 АД № 032939 16.08.2012 25.03.2017 м. Ізмаїл Одеської області телемереж не діюча

6628 20745713 АД № 032940 14.08.2012 28.12.2012 27.12.2017 Атономна Республіка Крим діюча

6629 35149444 АД № 032941 14.08.2012 29.12.2012 27.12.2017 м. Київ телемереж діюча

6630 22978373 АД № 032958 28.08.2012 15.01.2017 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

6631 38021032 АД № 032959 28.08.2012 12.06.2017 м. Київ не діюча

6632 38230847 АД № 032960 28.08.2012 27.08.2017 телемереж не діюча

6633 3077611491 АД № 032961 28.08.2012 27.08.2017 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

6634 2066314096 АД № 032962 28.08.2012 27.08.2017 смт Новодонецьке Донецької області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Науково-виробниче 

об'єднання 
"Павлоградський хімічний 

завод", 14310112, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Заводська, 44, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

м. Павлоград Дніпропетровської області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості 
"Укрспирт", 37199618, м. 
Бровари, Київської обл., 

вул. Гагаріна, 16, м. 
Бровари, Київська обл., 

07400

с. Червона Слобода, с. Копіївка, с. Юрів 
Макарівського района Київської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "ДТЕК 

Крименерго", 00131400, м. 
Сімферополь, АРК

вул. Київська,74/6, м. 
Сімферополь, 95034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЬГА-

ТВ", 35323603, м. 
Дніпропетровськ

проспект Карла 
Маркса, 8, 24, м. 

Дніпропетровськ, 49000

м. Перещепино, смт Меліоративне, смт 
Черкаське, смт Гвардійське 
Новомосковського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Косцов Валерій 

Вікторович, 2097215275, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

1 провулок Короленка, 
10, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРІСНЕТ", 20745713, м. 
Сімферополь

вул. Гоголя, 24, м. 
Сімферополь, 95011

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ 

ВСЕСВІТ", 35149444, м. 
Київ

вул. Закревського, 29-А, 
м. Київ, 02217

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Зурбаган", 

22978373, м. Конотоп, 
Сумської обл., 

вул. Ватутіна, 4, м. 
Конотоп, Сумська обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІНОТЕЛ", 38021032, м. 
Київ

вул. Здолбунівська, 7-Д, 
м. Київ, 02081

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"КОМПАНІЯ "МЕГАНЕТ", 
38230847, смт Решетилівка, 

Полтавська обл., 

вул. Жовтнева, 11, кв. 
32, смт Решетилівка, 
Решетилівський р-н, 

Полтавська обл., 38400

смт Решетилівка Решитилівського 
району Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Кадацький Андрій 

Сергійович, 3077611491, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 

вул. Байдукова, 15, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Четраускас Євген 

Миколасович, 2066314096, 
смт Новодонецьке, 

Донецька обл., 

вул. Куйбишева, 12, кв. 
7, смт Новодонецьке, 
Добропільський р-н, 
Донецька обл., 85010

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 364 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6635 35189388 АД № 032963 28.08.2012 27.08.2017 м. Кіровоград телемереж не діюча

6636 32358008 АД № 032964 28.08.2012 27.08.2017 телемереж не діюча

6637 37430504 АД № 032965 28.08.2012 27.08.2017 м. Суми телемереж не діюча

6638 37990541 АД № 032966 28.08.2012 27.08.2017 м. Макіївка Донецької області телемереж не діюча

6639 37899139 АД № 032967 28.08.2012 27.08.2017 телемереж не діюча

6640 36233563 АД № 032968 28.08.2012 27.08.2017 м. Тальне Черкаської області телемереж не діюча

6641 37911433 АД № 032969 28.08.2012 27.08.2017 телемереж не діюча

6642 34790257 АД № 032970 28.08.2012 27.08.2017 Запорізька область не діюча

6643 37065896 АД № 032976 31.08.2012 19.01.2016 Дніпропетровська область не діюча

6644 35539863 АД № 032977 31.08.2012 30.08.2017 м. Суми телемереж не діюча

6645 14187108 АД № 032978 31.08.2012 20.12.2012 19.12.2017 Черкаська область у сільській місцевості діюча

6646 14187108 АД № 032979 31.08.2012 09.01.2014 08.01.2019 Черкаська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство  
"ВІАКОР-СЕРВІС" 

товариства з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "ВІАКОР", 
35189388, м. Кіровоград

вул. Жовтневої 
революції, 16, корпус, 
1, м. Кіровоград, 25002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Багатопрофільна фірма 
Експрес, ЛТД", 32358008, 

м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл.,

вул. Шевченка, 166, кв. 
27, м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
53219

с. Олексіївка Нікопольського району 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ", 37430504, 
м. Суми

проспект Курський, 
147, м. Суми, 40020

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ИН-

ЛАН", 37990541, м. 
Макіївка, Донецької обл., 

вул. Коккінакі, 72, м. 
Макіївка, Донецька 

обл., 86120

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІГА 

ТВ", 37899139, м. 
Дніпропетровськ

вул. Набережна 
Перемоги, 72, кв. 45, м. 
Дніпропетровськ, 49094

с. Нива Трудова Апостолівського 
району Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"РИТМ ТВ", 36233563, м. 

Ізмаїл, Одеська обл., 

проспект Леніна, 48, кв. 
1, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68608

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОНЛАЙН2100", 37911433, 
м. Луганськ,

вул. Привозна, 115, м. 
Луганськ, 91007

м. Джанкой Автономна Республіка 
Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОМЄГА-

ГРУП", 34790257, м. 
Запоріжжя

вул. Перемоги, 97-А, м. 
Запоріжжя, 69000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАРЛІКС-КР", 37065896, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

проспект Карла 
Маркса, 11-В, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГРАНДКОМП-СЕРВІС", 
35539863, м. Суми

вул. Пушкіна, 20, кв. 1, 
м. Суми, 40009

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

вул. Байди 
Вишневецького, 34, м. 

Черкаси, 18002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

вул. Байди 
Вишневецького, 34, м. 

Черкаси, 18002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 365 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6647 22000319 АД № 032980 31.08.2012 13.11.2012 12.11.2017 м. Донецьк та Донецька область не діюча

6648 37065896 АД № 032992 31.08.2012 24.10.2015 телемереж не діюча

6649 33482632 АД № 032985 05.09.2012 04.09.2017 телемереж не діюча

6650 31720260 АД № 032986 12.09.2012 11.09.2017 міжміського не діюча

6651 32582963 АД № 032987 05.09.2012 02.02.2019 м.Донецьк та Донецька область діюча

6652 31720260 АД № 032988 12.09.2012 20.12.2012 19.12.2017 м. Луцьк та Волинська область діюча

6653 22859846 АД № 032989 19.09.2012 18.09.2017 Дніпропетровська область не діюча

6654 22859846 АД № 032990 19.09.2012 18.09.2017 Донецька область не діюча

6655 22859846 АД № 032991 19.09.2012 18.09.2017 м. Київ не діюча

6656 22859846 АД № 033000 19.09.2012 18.09.2017 Луганська область не діюча

6657 20057835 АВ № 466564 02.10.2012 01.01.2013 31.12.2018 не діюча

6658 20057835 АВ № 466565 02.10.2012 01.01.2013 31.12.2018 Кіровоградська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДОРІС", 
22000319, м. Донецьк

вул. Капітана 
Ратникова, 1, м. 
Донецьк, 83003

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАРЛІКС-КР", 37065896, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

проспект Карла 
Маркса, 11-В, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50000

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200

м. Бориспіль, м. Бровари, м. Вишгород 
Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Автономна Республіка Крим, м. Київ, 
Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Київська, Миколаївська, 

Рівненська, Харківська, Хмельницька, 
Черкаська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АМІК", 

32582963, м. Донецьк

вул. Кірова, 17, м. 
Донецьк, 83016

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, 11, 
Літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, 11, 
Літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, 11, 
Літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, 11, 
Літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані", 20057835, м. 

Київ

узвіз Кловський, 12-А, 
м. Київ, 01021

м. Ужгород та Закарпатська область, м. 
Івано-Франківськ та Івано-Франківська 
область, м. Львів та Львівська область, 
м. Тернопіль та Тернопільська область, 

м. Чернівці та Чернівецька область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спільне українсько-
американське підприємство 

у формі товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Інтернешенел 

Телеком'юнікешен 
Компані", 20057835, м. 

Київ

узвіз Кловський, 12-А, 
м. Київ, 01021

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 366 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6659 34633951 АВ № 466566 09.10.2012 14.01.2013 13.01.2018 м. Харків телемереж діюча

6660 38062105 АВ № 466567 09.10.2012 08.10.2017 телемереж не діюча

6661 37961987 АВ № 466568 09.10.2012 08.10.2017 м. Київ телемереж не діюча

6662 24798764 АВ № 466569 09.10.2012 09.11.2015 м. Дружківка Донецької області телемереж не діюча

6663 14333981 АВ № 466570 09.10.2012 13.12.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

6664 37819980 АЕ № 183512 22.10.2012 21.10.2017 не діюча

6665 34053888 АЕ № 183513 22.10.2012 21.10.2017 Донецька область не діюча

6666 2245616433 АЕ № 183514 22.10.2012 21.10.2017 м. Дзержинськ Донецької області телемереж не діюча

6667 37909293 АЕ № 183515 22.10.2012 21.10.2017 телемереж не діюча

6668 3117622398 АЕ № 183516 22.10.2012 21.10.2017 м. Хотин Чернівецької області телемереж не діюча

6669 23844054 АЕ № 183517 22.10.2012 21.10.2017 м. Славута Хмельницької області телемереж не діюча

6670 37703481 АЕ № 183518 22.10.2012 21.10.2017 м. Севастополь телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСНЕТ", 34633951, м. 
Харків

вул. Блюхера, 12, м. 
Харків, 6168

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ СКМ", 
38062105, м. Київ

вул. Дегтярівська, 50, м. 
Київ, 04112

м. Київ, м. Новодністровськ 
Чернівецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТАРГРУП", 37961987, м. 
Київ

вул. Янтарна, 5-В, м. 
Київ, 03170

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АГРОТЕХСЕРВІС", 
24798764, м. Дружківка, 

Донецька обл., 

вул. Космонавтів, 14, м. 
Дружківка, Донецька 

обл., 84207

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державна судноплавна 
компанія "Керченська 
паромна переправа", 

14333981, м. Керч АР Крим

вул. Целімберна, 16, м. 
Керч, АРК, 98307

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОКО 

ДІДЖІТАЛ", м.Київ, 
37819980

вул. Ірининська, 5/24, 
офіс 90,  м. Київ, 01001

Львівська, Рівненська, Хмельницька, 
Житомирська, Київська, Полтавська, 
Харківська, Донецька області, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕШНЕТ", 34053888, м. 
Донецьк

вул. 50-річчя СРСР, 
149, м. Донецьк, 83015

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Малинко Анатолій 

Петрович, 2245616433, м. 
Дзержинськ, смт 

Новгородське, Донецька 
обл.,

квартал Целінний, 13, 
м. Дзержинськ, смт 

Новгородське, 
Донецька обл., 85295

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРІОН-

Телеком", 37909293, м. 
Коростень, Житомирська 

обл., 

вул. Кірова, 8/15, м. 
Коростень, 

Житомирська обл., 
11500

м. Коростень, м. Малин, м. Овруч 
Житомирської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Богаченко Василь 

Валентинович, 3117622398, 
с. Панівці, Тернопільська 

обл., 

с. Панівці, Борщівський 
р-н, Тернопільська обл., 

48753

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Дочірнє 
підприємство "Контакт-
Славута", 23844054, м. 

Славута, Хмельницька обл., 

вул. Кузовкова, 19, м. 
Славута, Хмельницької 

обл., 30000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАЛІНК", 37703481, м. 
Севастополь

вул. Маршала Геловані, 
6, кв. 35, м. 

Севастополь, 99040

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 367 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6671 13343523 АЕ № 183519 22.10.2012 21.10.2017 м. Вінниця, м. Бар Вінницької області телемереж не діюча

6672 36872975 АЕ № 183520 22.10.2012 21.10.2017 телемереж не діюча

6673 34607942 АЕ № 183521 23.10.2012 22.10.2017 м. Кременчук Полтавської області телемереж не діюча

6674 38191819 АЕ № 183523 23.10.2012 22.10.2017 телемереж не діюча

6675 35237457 АЕ № 183524 23.10.2012 27.12.2012 27.12.2017 м. Торез Донецької області телемереж діюча

6676 32721108 АЕ № 183525 23.10.2012 28.12.2012 27.12.2017 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

6677 24558439 АЕ № 183526 23.10.2012 10.11.2016 м. Чернігів  телемереж не діюча

6678 2360215939 АЕ № 183527 23.10.2012 10.08.2015 Новогродівка Донецької області телемереж не діюча

6679 38175488 АЕ № 183543 24.10.2012 23.10.2017 м. Луганськ телемереж не діюча

6680 38081704 АЕ № 183544 24.10.2012 23.10.2017 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

6681 2360215939 АЕ № 183545 24.10.2012 23.10.2017 м. Селидове Донецької області телемереж не діюча

6682 24885173 АЕ № 183546 24.10.2012 01.02.2014 м. Славутич Київської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІННИЦЯ.СЕРВІС.ПОСТ
АЧАННЯ", 13343523, м. 

Вінниця

вул. Стельмаха, 43-А, 
м. Вінниця, 21029

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телеорганізація "Сервіс 

Сигнал", 36872975, м. Львів

вул. Караджича, 13/32, 
м. Львів, 79054

м. Львів, м. Сокаль, м. Жовква, м. 
Пустомити Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомсіті", 34607942, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 

вул. Гагаріна, 24, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАЛАН ЗВ'ЯЗОК 
ХОЛДИНГ", 38191819, м. 

Запоріжжя

вул. Чумаченка, 34, кв. 
150, м. Запоріжжя, 

69104

м. Запоріжжя, смт Балабине, с. 
Матвіївка Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"Сіріус", 35237457, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія Новий 

Світ", 32721108, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Котовського, 38/2, 
м. Бердичів, 

Житомирська обл., 
13302

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОАГЕНСТВО 

"ТЕРРА", 24558439, м. 
Чернігів

вул. Котляревського, 
25, м. Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лисяков Ігор Іванович, 

2360215939, м. Селидове, 
Донецької області

вул. Лесі Українки, 6, 
м. Селидове, Донецька 

обл., 85400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛУГАНСЬКІ 
БЕЗПРОВІДНІ МЕРЕЖІ", 

38175488, м. Луганськ

вул. Оборонна, 101-К, 
м. Луганськ, 91047

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЛЮГЕР", 38081704, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

вул. Братська, 82, м. 
Маріуполь, Донецька 

обл., 87500

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лисяков Ігор Іванович, 

2360215939, м. Селидове, 
Донецька обл., 

вул. Лесі України, 6, м. 
Селидове, Донецька 

обл., 85400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРАТ 

Макет", 24885173, м. 
Славутич, Київська обл., 

квартал Московський, 
12, м. Славутич, 

Київська обл., 07101

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 368 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6683 2992110194 АЕ № 183547 24.10.2012 23.10.2017 м. Суми телемереж не діюча

6684 2241115515 АЕ № 183548 24.10.2012 23.10.2017 телемереж не діюча

6685 20280935 АЕ № 183549 24.10.2012 01.01.2013 31.12.2018 не діюча

6686 25626048 АЕ № 183580 29.10.2012 24.05.2017 телемереж не діюча

6687 2790501396 АЕ № 183581 29.10.2012 28.10.2017 телемереж не діюча

6688 01190043 АЕ № 183582 29.10.2012 16.11.2015 Кіровоградська область  ефірного телемовлення не діюча

6689 01190043 АЕ № 183583 29.10.2012 16.11.2015 Кіровоградська область ефірне радіомовлення не діюча

6690 01190043 АЕ № 183584 29.10.2012 06.12.2015 Київська область  ефірного телемовлення не діюча

6691 01190043 АЕ № 183585 29.10.2012 16.12.2015 Київська область ефірне радіомовлення не діюча

6692 2718201272 АЕ № 183594 30.10.2012 29.10.2017 с. Кочеток Харківської області телемереж не діюча

6693 31863903 АЕ № 183595 30.10.2012 29.10.2017 м. Київ, м. Харків, м. Донецьк телемереж не діюча

6694 35076618 АЕ № 183596 30.10.2012 29.10.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Пімоненко Сергій 
Володимирович, 

2992110194, м. Суми, 

вул. 40 років Жовтня, 
43-А, кв. 92, м. Суми, 

40031

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Борисюк Віктор 

Степанович, 2241115515, м. 
Армянськ, Автономна 

Республіка Крим 

вул. Залізнична, 2, кв. 
17, м. Армянськ, 

Автономна Республіка 
Крим, 96012

м. Армянськ Автономної Республіки 
Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товарство "Сі-Ес-Ті Інвест", 

20280935, м. 
Дніпропетровська

вул. Гоголя, 15, м. 
Дніпропетровськ, 49044

Вінницька, Волинська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Полтавська, харківська, 

Херсонська, Чернігівська області, м. 
Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"АМОС", 25626048, м. 
Алушта, с. Малий Маяк 
Автономної Республіки 

Крим

вул. Будівельна, 11,  с. 
Кипарисне,  м. Алушта, 

АРК, 98540

с. Кипарисне, м. Алушта,   Автономна 
Республіка Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Куралов Сергій 

Валерійович, 2790501396, 
смт Крихівці, м. Івано-

Франківськ

вул. 22 Січня, 106, смт 
Крихівці, м. Івано-
Франківськ, 76018

с. Павлівка, с. Майдан, с. Братківці 
Тисменицького району Івано-

Франківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Татаров Олег Вікторович, 
2718201272, с. Кочеток, 

Харківська обл., 

вул. Гагаріна, 7-Б, кв. 
39, с. Кочеток, 

Харківська обл., 63513

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ай Ті 

Сістемз", 31863903, с. 
Щасливе, Київська обл., 

вул. Лесі Українки, 14, 
с. Щасливе, 

Бориспільський р-н, 
Київська обл., 08325

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАВУТИНА.НЕТ", 
35076618, м. Київ

вул. Заболотного, 46, 
кв. 25, м. Київ, 03187

м. Чернігів, с. Новосілки Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 369 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6695 37968914 АЕ № 183597 30.10.2012 29.10.2017 телемереж не діюча

6696 38178431 АЕ № 183598 29.10.2012 28.10.2017 м. Сміла Черкаської області телемереж не діюча

6697 32876850 АЕ № 183599 31.10.2012 30.10.2017 м. Ялта Автономна Республіка Крим телемереж не діюча

6698 312500600 АЕ № 183604 05.11.2012 04.11.2017 м. Котовськ Одеської області телемереж діюча

6699 20576423 АЕ № 183612 07.11.2012 01.11.2016 м. Вишгород Київської області телемереж не діюча

6700 35129355 АЕ № 183613 07.11.2012 21.12.2012 20.12.2017 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

6701 37085671 АЕ № 183614 07.11.2012 06.11.2017 телемереж діюча

6702 33445543 АЕ № 183615 07.11.2012 06.11.2017 с. Чайки, с. Горенка Київської область телемереж діюча

6703 35745743 АЕ № 183616 07.11.2012 06.11.2017 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

6704 2692518292 АЕ № 183622 14.11.2012 13.11.2017 м. Юнокомунарівськ Донецької обл. телемереж діюча

6705 38244540 АЕ № 183623 14.11.2012 13.11.2017 м. Суми телемереж діюча

6706 3289017216 АЕ № 183624 14.11.2012 13.11.2017 телемереж діюча

6707 25138308 АЕ № 183649 22.11.2012 21.11.2017 м. Севастополь діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САМ-

70", 37968914, м. 
Мелітополь, Запорізька 

обл. 

пр-т 50-річчя Перемоги, 
22, оф. 17, 

м.Мелітополь 
Запорізької обл.,72313

смт. Мирне, м. Мелітополь Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ", 
38178431, м. Сміла 
Черкаської області

вул. 40 років Перемоги, 
4, кв. 31, м. Сміла, 

Черкаська обл., 20700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Скайінет", 32876850, м. 
Ялта 

вул. Гоголя, 20/11, м. 
Ялта, Автономна 

Республіка Крим, 98635

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телерадіокомпанія 
кабельного мовлення 

Приватне підприємство 
"Виробничо-Комерційна 

фірма "САНДІ", 31250060, 
м. Теплодар, Одеська обл., 

вул. Піонерна, 27, кв. 3, 
м. Теплодар, Одеська 

обл., 65490

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна виробничо-
комерційна фірма 

"ПРОКСИН", 20576423, м. 
Київ

вул. Святошинська, 34, 
корпус 17, кімната 14, 

м. Київ, 03115

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МИР 

ВИСОКИХ СКОРОСТЕЙ", 
35129355, м. Маріуполь, 

Донецька обл.,  

бульвар Шевченко, 80, 
м. Маріуполь, Донецька 

обл., 87500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ "ОРІОН", 
37085671, м. Донецьк

проспект Київський, 
36А, м. Донецьк,  83054

м. Свердловськ, смт Ювілейне 
Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
оптичні мережі", 33445543, 

м. Київ

вул. Академіка 
Кримського, 4-А, офіс 

339, м. Київ, 03680

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юасіті", 

35745743, м. Київ

вул. Ярославів Вал, 33-
Б, м. Київ, 01034

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Башилов Дмитро 

Миколайович, 2692518292, 
М. Юнокомунарівськ, м. 
Єнакієве Донецької обл.

вул. Рахманінова, 30, 
кв. 17, м. 

Юнокомунарівськ, м. 
Єнакієве, Донецька 

обл., 86496

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІМ-

ТЕЛЕКОМ", 38244540, м. 
Суми 

пр-т Курський, 18А,    4 
поверх, м.Суми, 40020

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Земляний Богдан Олегович, 

3289017216, м. 
Новомосковськ 

Дніпропетровської обл.

вул. Жовтнева, 18, кв. 
305-306, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 

51200

м. Новомосковськ  Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮГ-

ТЕЛЕКОМ", 25138308, м. 
Севастополь

проспект Жовтневої 
Революції, 38, корпус 1, 
м. Севастополь, 99038

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 370 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6708 35237457 АЕ № 183653 22.11.2012 21.11.2017 м. Кіровське Донецької області телемереж діюча

6709 38006496 АЕ № 183654 22.11.2012 21.11.2017 м. Красноармійськ Донецької області телемереж діюча

6710 2478900215 АЕ № 183655 22.11.2012 21.11.2017 м. Добропілля Донецької обл. телемереж діюча

6711 35143013 АЕ № 183656 22.11.2012 21.11.2017 телемереж діюча

6712 2824906856 АЕ № 183657 22.11.2012 21.11.2017 телемереж діюча

6713 35869296 АЕ № 183658 22.11.2012 01.10.2013 м. Кременчук Полтавської обл. телемереж не діюча

6714 35219527 АЕ № 183659 22.11.2012 29.07.2014 м. Херсон телемереж не діюча

6715 34781698 АЕ № 183669 26.11.2012 25.11.2017 м. Сміла Черкаської області телемереж діюча

6716 31360270 АЕ № 183670 26.11.2012 23.09.2017 м.Київ та Київська область не діюча

6717 25626048 АЕ № 183671 26.11.2012 25.11.2017 телемереж діюча

6718 37596090 АЕ № 183672 26.11.2012 25.11.2017 Луганська область не діюча

6719 1956816391 АЕ № 183676 26.11.2012 25.11.2017 м. Татарбунари Одеської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"Сіріус", 35237457, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДИНАСТИК", 38006496, 
м. Красноармійськ, 

Донецька обл., 

вул. Таманова, 28, м. 
Красноармійськ, 

Донецька обл., 85300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Усовніченко Сергій 

Валерійович, 2478900215, 
м. Добропілля Донецької 

обл.

вул. Першотравнева, 
125, кв. 18, М. 

Добропілля, Донецька 
обл. 85004

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікснет", 35143013, м. 
Київ

вул. Івана Мазепи, 10, 
офіс 116, м. Київ, 01010

м. Київ, с. Щасливе Бориспільського р-
ну Київської обл., м. Харків, м. Донецьк, 
м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Одеса, 

м. Сімферополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Бабкін Віктор 

Володимирович, 
2824906856, м. Васильків 

Київської області 

вул. Декабристів, 41, кв. 
13, м. Васильків, 

Київська обл., 08600

м. Васильків, смт. Гливаха, смт. 
Калинівка, с. Данилівка 

Васильківського р-ну Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Мега-

Інет", 35869296, м. 
Кременчук Полтавської 

обл.

пр-т 50-річчя Жовтня, 
78 Б, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39627

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Херсон Телеком", 

35219527, м. Херсон

вул.. Марії Фортус, 72, 
м. Херсон, 73000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"СМІЛА-ТВ", 34781698, м. 
Сміла, Черкаська обл., 

вул. Баумана, 18-А, м. 
Сміла, Черкаська обл., 

20700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Укрлінк", 31360270, м. 
Київ

вул. Електротехнічна, 
4-А, м. Київ, 02660

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

понад 1 000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадвокомпанія 
"Амос", 25626048, с. 

Кипарисне, м. Алушта, АР 
Крим

вул. Будівельна, 11, с. 
Кипарисне, м. Алушта, 

АР Крим, 98540

с. Утьос м. Алушта, Автономна 
Республіка Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

Свердловантрацит", 
37596090, м. Свердловськ, 

Луганська обл.

квартал 50 років 
Жовтня, 21, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл., 94800

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Штирбулов Василь 

Іванович, 1956816391, м. 
Ізмаїл, Одеська обл.,  

вул. Московська, 89, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68608

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 371 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6720 13797508 АЕ № 183687 03.12.2012 22.05.2017 Львівська область не діюча

6721 37217008 АЕ № 183688 06.12.2012 05.12.2017 м. Донецьк телемереж діюча

6722 38239635 АЕ № 183689 06.12.2012 05.12.2017 м. Київ, с. Княжичі Київської області телемереж діюча

6723 30204715 АЕ № 183690 06.12.2012 24.09.2017 м.Львів Львівської області не діюча

6724 33965857 АЕ № 183698 11.12.2012 10.12.2017 телемереж не діюча

6725 37455272 АЕ № 183699 11.12.2012 10.12.2017 телемереж не діюча

6726 37053765 АЕ № 183700 11.12.2012 10.12.2017 м. Київ діюча

6727 38077174 АЕ № 183701 11.12.2012 10.12.2017 м. Алушта Автономна Республіка Крим телемереж діюча

6728 32487755 АЕ № 183702 12.12.2012 11.12.2017 м. Київ діюча

6729 23820881 АЕ № 183703 11.12.2012 10.12.2017 Сумська область діюча

6730 21028346 АЕ № 183704 11.12.2012 21.02.2013 20.02.2018 Одеська область діюча

6731 2540301398 АЕ № 183710 17.12.2012 16.12.2017 м. Одеса телемереж діюча

6732 2644209711 АЕ № 183711 17.12.2012 16.12.2017 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 
"Лептон", 13797508, м. 

Львів

вул. Городоцька, 85, м. 
Львів, 79016

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Теленет 

Медіа", 37217008, м. 
Донецьк

вул.. Куйбишева, 
240/118, м. Донецьк, 

83122

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мультітел Юкрейн", 
38239635, м. Київ

вул. Шота Руставелі, 38, 
кв. 12, м. Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кварц", 
30204715, м. Червоноград, 

Львівська обл., 

вул. Корольова, 8, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 80100

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"СУПУТНИК-ТБ", 

33965857, м. 
Першотравенськ, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Горького, 1, м. 
Першотравенськ, 

Дніпропетровська обл., 
52801

м. Першотравенськ Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Андернет", 37455272, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.,

вул. Леніна, 76, м. 
Бердичів, Жимирська 

обл., 13300

м. Бердичів Житомирської області та м. 
Ірпінь Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"МАСТЕР-АВІА", 
37053765, м. Київ

проспект 
Повітрофлотський, 79, 

м. Київ, 03036

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МІКЕНОПА УКРАЇНА", 
38077174, м. Київ

вул. Солом'янська, 3, 
офіс 41, м. Київ, 03110

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІ.ДЖІ.НЕТ", 32487755, м. 
Київ 

вул. Тарасівська, 21/2 
літера А, м. Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комерційне підприємство 
"Інтертелеком", 23820881, 

м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Акціонерне товариство 
закритого типу 

"РОСІНКА", 21028346, м. 
Одеса

вул. Тираспольська, 19, 
кв. 18, м. Одеса, 65020

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фзична особа-підприємець 
Кудрявцев Дмитро 

Сергійович, 2540301398, м. 
Одеса

вул. Дніпропетровська 
дорога, 94, кв. 125,    м. 

Одеса, 65025

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ворко Владислав 

Васильович, 2644209711, м. 
Стрий Львівської обл. 

вул. Успенська, 46, 
кв.29, м. Стрий, 

Львівська обл., 82400

с. Стрілків, с. Верчани Стрийського 
району Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 372 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6733 32651099 АЕ № 183712 17.12.2012 21.04.2014 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

6734 33443724 АЕ № 183714 20.12.2012 19.12.2017 м. Київ телемереж діюча

6735 38304688 АЕ № 183715 20.12.2012 19.12.2017 телемереж діюча

6736 32847383 АЕ № 183716 19.12.2012 18.12.2017 м. Київ, Київська область діюча

6737 33501267 АЕ № 183717 24.12.2012 23.12.2017 телемереж не діюча

6738 31786300 АЕ № 183718 24.12.2012 23.12.2017 телемереж не діюча

6739 01180116 АЕ № 183724 27.12.2012 26.12.2017 м. Одеса телемереж діюча

6740 22447150 АЕ № 183736 28.12.2012 25.11.2013 м. Одеса та Одеська область не діюча

6741 37705468 АЕ № 183737 28.12.2012 27.12.2017 м. Щастя Луганської області телемереж діюча

6742 02070944 АЕ № 183738 28.12.2012 20.10.2013 19.10.2018 м. Київ діюча

6743 37029010 АЕ № 183744 28.12.2012 19.12.2015 телемереж не діюча

6744 32818249 АЕ № 183745 28.12.2012 08.08.2015 м. Чернігів телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСТ-

ТВ", 32651099, м. 
Дніпропетровськ 

вул. Будьоного, 9-А, кв. 
1, м. Дніпропетровськ, 

49102

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЮКОМ-Т", 33443724, м. 

Київ

вул. Машиністівська, 5-
А, кв. 3, м. Київ, 02092

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАБЕЛЬНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ", 38304688, 
м. Артемівськ, Луганська 

обл., 

вул. 9 Травня, 4, м. 
Артемівськ, 

Перевальський р-н, 
Луганська обл., 94313

м. Артемівськ Перевальського району, 
м. Брянка Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фінанси 
Зв'язок Сервіс", 32847383, 

м. Київ

вул. Голосіївська, 7, 
корпус 1-А, офіс 506, м. 

Київ, 03039

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хуавей 

Україна", 33501267, м. 
Київ, 03680

вул. Артема, 37-41, м. 
Київ, 04053

м. Київ, м. Харків, м. Дніпропетровськ, 
м. Одеса, м. Львів, м. Сімферополь, м. 

Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал-

Сіті-Нет", 31786300, м. 
Іллічівськ, Одеська обл., 

вул. Данченка, 3-Б, м. 
Іллічівськ, Одеська 

обл., 68000

м. Іллічівськ, с. Молодіжне 
Овідіопольського району Одеської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Одеська національна 
академія зв'язку ім. О.С. 

Попова, 01180116, м. Одеса

вул. Ковальська, 1, м. 
Одеса, 65029

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спільне українсько-
англійське підприємство 
"Панком-Юн", у вигляді 
товариство з обмеженою 

відповідальністю, 
22447150, м. Одеса

21-й км Старокиївської 
дороги, 21-А, м. Одеса, 

65025

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Авіінформ", 37705468, м. 
Щастя Луганської обл.

кв-л Енергетіков, 19А, 
м. Щастя, Луганська 

обл., 91480

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, 02070944, м. 

Київ

вул. Володимирська, 
60, м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юаінет+", 37029010, м. 
Володимир-Волинський, 

Волинська обл., 

вул. Ковельська, 181, м. 
Володимир-

Волинський, Волинська 
обл., 44700

м. Володимир-Волинський Волинської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛАНКОМ", 32818249, м. 
Чернігів

проспект Миру, 32, м. 
Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 373 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6745 32771630 АЕ № 183739 09.01.2013 01.09.2016 Київська область проводове радіомовлення не діюча

6746 32771630 АЕ № 183740 09.01.2013 26.04.2014 м. Бориспіль Київської області телемереж не діюча

6747 32771630 АЕ № 183741 09.01.2013 20.01.2015 Київська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6748 32771630 АЕ № 183742 09.01.2013 26.06.2013 Київська область не діюча

6749 32771630 АЕ № 183743 09.01.2013 24.01.2016 м. Київ телемереж не діюча

6750 33783254 АЕ № 183747 15.01.2013 15.01.2013 28.09.2016 м. Київ телемереж не діюча

6751 3082919116 АЕ № 183748 15.01.2013 15.01.2013 14.01.2018 м. Свердловськ Луганської області телемереж діюча

6752 38139895 АЕ № 183749 15.01.2013 14.01.2018 телемереж діюча

6753 35237457 АЕ № 183750 15.01.2013 15.01.2013 14.01.2018 телемереж діюча

6754 38106943 АЕ № 183752 15.01.2013 14.01.2018 м. Тернівка Дніпропетровської області телемереж діюча

6755 2515900112 АЕ № 183753 15.01.2013 14.01.2018 м. Ізмаїл Одеської області телемереж діюча

6756 23079576 АЕ № 183755 15.01.2013 14.01.2018 м. Павлоград Дніпропетровської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юнікаст 
Інвест", 33783254, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Борисенко Олександр 

Вікторович, 3082919116, м. 
Свердловськ, Луганська 

обл., 

квартал 60 років СРСР, 
36, кв. 102, м. 

Свердловськ, Луганська 
обл., 94812

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"555 і КО", 38139895, м. 

Алушта, Автономна 
Республіка Крим

вул. Червоноармійська, 
5, м. Алушта, 

Автономна Республіка 
Крим, 98510

м. Алушта Автономної Республіки Крим Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповіадьністю "ТРК 
"СІРІУС", 35237457, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

смт Гірне міста Харцизьк Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ЗАХІДНИЙ ДОНБАС", 
38106943, м. Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Миру, 10-А, м. 
Тернівка, 

Дніпропетровська обл., 
51500

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Кіценко Геннадій 

Сергійович, 2515900112, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

вул. Рядянської Міліції, 
10, кв. 107, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 68600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БЕТОНЯРНЯ 
"БУДМАЙСТЕР", 

23079576, м. Павлоград, 
Дніпропетровська обл.,

вул. Терьошкіна, 9/1-А, 
м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 374 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6757 37014694 АЕ № 183756 17.01.2013 16.01.2018 м. Красноармійськ Донецької області телемереж діюча

6758 00191738 АЕ № 183757 17.01.2013 17.01.2013 16.01.2018 м. Красноармійськ Донецької області не діюча

6759 36401776 АЕ № 183781 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 м. Севастополь телемереж діюча

6760 35340503 АЕ № 183782 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 телемереж не діюча

6761 31772668 АЕ № 183783 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 Одеська область ефірного телемовлення діюча

6762 34189502 АЕ № 183784 30.01.2013 30.01.2013 08.06.2014 м. Київ телемереж не діюча

6763 34189502 АЕ № 183785 30.01.2013 15.01.2014 м. Київ не діюча

6764 34189502 АЕ № 183786 30.01.2013 06.08.2017 м. Севастополь не діюча

6765 34189502 АЕ № 183787 30.01.2013 30.01.2013 21.05.2017 м. Київ не діюча

6766 23258959 АЕ № 183788 30.01.2013 30.01.2013 11.08.2016 телемереж не діюча

6767 23258959 АЕ № 183789 30.01.2013 30.01.2013 24.02.2015 телемереж не діюча

6768 23258959 АЕ № 183790 30.01.2013 30.01.2013 15.07.2014 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку міжміських не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРАСНЕТ", 37014694, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

мікрорайон Сонячний, 
18, м. Добропілля, 

Донецька обл., 85000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Красноармійський 
динасовий завод", 

00191738, м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл., 

вул. Шмідта, 3, м. 
Красноармійськ, 

Донецька обл., 85301

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
Центр розвитку 

інформаційних технологій 
"ГІГАБАЙТ", 36401776, м. 

Бахчисарай, Автономна 
Республіка Крим

вул. М. Улькусала, 29, 
м. Бахчисарай, 

Автономної Республіки 
Крим, 98400

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕКТ ДНІПРО 
ТЕЛЕКОМ", 35340503, м. 

Дніпропетровськ 

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49083

м. Синельникове Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія АТВ-

плюс", 31772668, м. 
Білгород-Дністровський, 

Одеська обл., 

вул. Приморська, 29-А, 
м. Білгород-

Дністровський, Одеська 
обл., 67700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
72, 5 поверх, м. Київ, 

03680

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
72, 5 поверх, м. Київ, 

03680

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
72, 5 поверх, м. Київ, 

03680

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
72, 5 поверх, м. Київ, 

03680

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 
23258959, м. Красний Луч, 

Луганська обл., 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520

м. Стаханов, м. Ровеньки, м. 
Свердловськ Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 
23258959, м. Красний Луч, 

Луганська обл., 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520

м. Лутугине, м. Сєверодонецьк, м. 
Краснодон, м. Лисинчанськ, м. Красний 

Луч Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 
23258959, м. Красний Луч, 

Луганська обл., 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 375 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6769 23258959 АЕ № 183791 30.01.2013 30.01.2013 15.07.2014 Луганська область Надання в користування каналів електрозв'язку місцеві не діюча

6770 23258959 АЕ № 183792 30.01.2013 30.01.2013 25.06.2018 м. Луганськ телемереж діюча

6771 25291464 АЕ № 183793 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 м. Київ, Харківська область міжміського діюча

6772 37993998 АЕ № 183794 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 м. Київ діюча

6773 34607942 АЕ № 183795 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 м. Кременчук Полтавської області діюча

6774 31720260 АЕ № 183796 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 діюча

6775 30193431 АЕ № 183804 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 телемереж діюча

6776 33274041 АЕ № 183805 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

6777 1808410843 АЕ № 183806 30.01.2013 30.01.2013 29.01.2018 телемереж діюча

6778 30931228 АЕ № 183828 18.02.2013 18.02.2014 м. Київ Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6779 24558215 АЕ № 183830 18.02.2013 12.10.2013 м. Чернігів телемереж не діюча

6780 30931228 АЕ № 183831 18.02.2013 18.07.2015 м. Київ телемереж не діюча

6781 36546761 АЕ № 183832 18.02.2013 16.05.2016 м. Київ телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 
23258959, м. Красний Луч, 

Луганська обл., 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТА", 
23258959, м. Красний Луч, 

Луганська обл., 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ, 01042

вул. Московська, 24, кв. 
47, м. Київ, 01042

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕМАТІКС", 37993998, 
м. Київ

вул. Симона Петлюри, 
28, м. Київ, 01032

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомсіті", 34607942, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 

вул. Гагаріна, 24, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

м. Хмельницький та Хмельницька 
область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КВОРУМ", 30193431, смт 
Червоний Донець, 
Харківська обл., 

вул. Жовтнева, 5-А, смт 
Червоний Донець, 
Балаклійський р-н, 
Харківська обл., 

смт Червоний Донець Балаклійського 
району Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЕРВІСБУРСТРОЙ", 
33274041, м. 

Дніпропетровськ

вул. Далека, 6, м. 
Дніпропетровськ, 49049

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лебідь Валентина 

Василівна, 1808410843, смт 
Велика Лепетиха, 
Херсонська обл., 

вул. Чкалова, 70, смт 
Велика Лепетиха, 

Великолепетинський р-
н, Херсонська обл., 

74502

смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району 

Херсонської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
телекомунікаційні мережі", 

30931228, м. Київ

вул. Магнітогорська, 1, 
поверх 3, м. Київ, 02660

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОСНОВА-ТВ", 24558215, 
м. Чернігів

вул. Котляревського, 
25, м. Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
телекомунікаційні мережі", 

30931228, м. Київ

вул. Магнітогорська, 1, 
поверх 3, м. Київ, 02660

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІНТЕЛЕКОМ-С", 
36546761, м. Київ

вул. Симиренка, 36 
корпус Б, офіс 304-А, м. 

Київ, 03134

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 376 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6782 37866847 АЕ № 183834 18.02.2013 17.02.2018 с. Білогородка Київської області телемереж діюча

6783 2932704235 АЕ № 183835 15.02.2013 14.02.2018 м. Запоріжжя телемереж діюча

6784 37866847 АЕ № 183836 18.02.2013 17.02.2018 м. Київ, Київська область діюча

6785 32667140 АЕ № 183837 19.02.2013 18.02.2018 Київська область діюча

6786 38011841 АЕ № 183838 18.02.2013 17.02.2018 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж діюча

6787 32161045 АЕ № 183839 18.02.2013 18.03.2018 діюча

6788 2769316711 АЕ № 183840 28.02.2013 27.02.2018 м. Герца Чернівецької області телемереж діюча

6789 30933398 АЕ № 183848 01.03.2013 28.02.2018 телемереж діюча

6790 36273480 АЕ № 183849 01.03.2013 06.07.2016 м. Київ телемереж не діюча

6791 33883130 АЕ № 183850 01.03.2013 16.06.2015 м. Київ телемереж не діюча

6792 30030888 АЕ № 183851 01.03.2013 09.07.2013 08.07.2018 телемереж не діюча

6793 36872975 АЕ № 183852 01.03.2013 28.02.2018 телемереж діюча

6794 33474621 АЕ № 183853 04.03.2013 03.03.2018 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВИЙ 
ТЕЛЕКОМ", 37866847, с. 
Гореничі, Київська обл., 

вул. Столична, 1-А, м. 
Гореничі, Києво-

Святошинського р-н, 
Київської обл., 08114

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприєець 
Марковський Денис 

Вадимович, 2932704235, м. 
Запоріжжя, 

вул. Гудименка, 29, кв. 
155, м. Запоріжжя, 

69114

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВИЙ 
ТЕЛЕКОМ", 37866847, с. 
Гореничі, Київська обл., 

вул. Столична, 1-А, м. 
Гореничі, Києво-

Святошинського р-н, 
Київської обл., 08114

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Е.С.Т.", 32667140, м. 
Київ

вул. Шота Руставелі, 
31-Б, м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмежегою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕСІ", 38011841, м. 
Первомайськ, 

Миколаївської обл.,  

вул. Дзержинського, 17, 
м. Первомайськ, 

Миколаївська обл., 
55200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія 

"УСТК", 32161045, м. 
Донецьк 

вул. 50 річчя СРСР, 
114, кв. 23, м. Донецьк 

83001

м. Київ та Київська область, м. Донецьк 
та Донецька область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Москал Адріян 

Харитонович, 2769316711, 
с. Дяківці Чернівецької 

області

с. Дяківці, Герцаївський 
р-н, Чернівецька обл., 

60544

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідвльністю  

Телерадіокомпанія "БАРС-
ТВ", 30933398, м. 

Бахчисарай, Автономної 
Республіки Крим

вул. Радянська, 8, м. 
Бахчисарай, 

Автономної Республіки 
Крим, 98400

м. Бахчисарай Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРТАУЕР", 36273480, м. 
Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера А, м. Київ, 03110

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські Оптичні 
Системи", 33883130, м. 

Київ

вул. Жилянська, 68, м. 
Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Бріз", 
30030888, с. Крижанівка, 

Одеська обл., 

вул. Гагаріна, 20-А, с. 
Крижанівка, 

Комінтернівський р-н, 
Одеська обл., 67652

м. Одеса, с. Фонтанка, с. Александрівка, 
с. Крижанівка Комінтернівського 

району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телеорганізація "Сервіс 

Сигнал", 36872975, м. Львів

вул. Караджича, 13/32, 
м. Львів, 79054

м. Новояворівськ, м. Стебник Львівської 
області, м. Дубно Рівненської пбласті

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дека 

Сервіс", 33474621, м. 
Дніпропетровськ

вул. Чкалова, 48, м. 
Дніпропетровськ, 49054

м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. 
Кіровоград

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 377 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6795 30940431 АЕ № 183866 05.03.2013 14.07.2013 13.07.2018 м. Роздільна Одеської області телемереж не діюча

6796 30940431 АЕ № 183867 05.03.2013 14.07.2013 13.07.2018 м. Теплодар Одеської області телемереж не діюча

6797 30940431 АЕ № 183868 05.03.2013 14.07.2013 13.07.2018 смт Овідіополь Одеської області телемереж не діюча

6798 32320594 АЕ № 183869 04.03.2013 12.08.2013 11.08.2018 Луганська область діюча

6799 31365498 АЕ № 183870 04.03.2013 03.03.2018 м. Нікополь Дніпропетровської області телемереж діюча

6800 34172855 АЕ № 183871 01.03.2013 28.02.2018 телемереж діюча

6801 21662343 АЕ № 183872 12.03.2013 11.03.2018 м. Київ, м. Севастополь телемереж діюча

6802 35205713 АЕ № 183873 12.03.2013 25.06.2013 24.06.2018 телемереж діюча

6803 34306833 АЕ № 183874 12.03.2013 07.07.2013 06.07.2018  м. Львів, м. Харків телемереж не діюча

6804 32697620 АЕ № 183880 12.03.2013 07.07.2013 06.07.2018 телемереж діюча

6805 22822808 АЕ № 183881 11.03.2013 18.02.2014 м. Чернігів телемереж не діюча

6806 19367453 АЕ № 183882 15.03.2013 03.07.2013 02.07.2018 м. Київ діюча

6807 35074228 АЕ № 183883 14.03.2013 27.06.2013 26.06.2018 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
30940431, м. Одеса

проспект Шевченка, 3, 
м. Одеса, 65044

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
30940431, м. Одеса

проспект Шевченка, 3, 
м. Одеса, 65044

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)
Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "РЕГІОН", 
30940431, м. Одеса

проспект Шевченка, 3, 
м. Одеса, 65044

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Первомайськвугілля", 

32320594, м. Первомайськ 
Луганської області 

вул. Куйбишева, 18-А, 
м. Первомайськ, 

Луганська обл., 93200

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Теле 
Радіо Компанія "ЛЕН", 
31365498, м. Нікополь, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Шевченка, 198, кв. 
102, м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
53210

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Медіа-Зміїв", 34172855, м. 

Зміїв, Харківська обл., 

вул. Гагаріна, 15, м. 
Зміїв, Харківська обл., 

63404

м. Зміїв Зміївського району Харківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство з 100 
% іноземними інвестиціями 

 "Ерікссон", 21662343, м. 
Київ 

вул. Пимоненка, 13, м. 
Київ, 04050

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СКС-

ПЕРВОМАЙСЬК", 
35205713, м. Первомайськ 

Луганської області 

вул.. Театральна, 5, кв. 
13, м. Первомайськ, 

Луганська обл., 93200

м. Первомайськ, м. Ірміно (Теплогорськ) 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальнісьтю "ЕЙБІ 

Україна", 34306833, м. 
Львів

вул. Сихівська, 2/39, м. 
Львів, 79066

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Дніпронет", 32697620, м. 
Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Прохідний тупик, 
3-7, м. 

Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська обл., 

51931

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельний телевізійний 
центр м. Чернігова", 
22822808, м. Чернігів

вул. Котляревського, 
25, м. Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Українсько-американсько-
швейщарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

19367453, м. Київ

вул. Хрещатик, 19, м. 
Київ, 01001 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

вул.. Сумська, 50, м. 
Харків, 61002

м. Київ, м. Харків, м. Полтава, м. 
Донецьк, м. Маріуполь Донецької 

області, м. Запоріжжя, м. Луганськ, м. 
Дніпропетровськ, м. Одеса

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 378 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6808 20038298 АЕ № 183884 14.03.2013 18.07.2013 17.07.2018 м. Київ, Київська область діюча

6809 37858904 АЕ № 183885 14.03.2013 13.03.2018 не діюча

6810 00242985 АЕ № 183886 13.03.2013 12.03.2018 м. Київ телемереж не діюча

6811 2351801842 АЕ № 183887 14.03.2013 13.03.2018 телемереж діюча

6812 37425379 АЕ № 183888 14.03.2013 13.03.2018 телемереж не діюча

6813 30592973 АЕ № 183890 14.03.2013 13.03.2018 м. Рівне телемереж діюча

6814 33482632 АЕ № 183891 15.03.2013 14.03.2018 діюча

6815 32537926 АЕ № 183900 19.03.2013 27.06.2013 26.06.2018 Вінницька область діюча

6816 23820881 АЕ № 183901 19.03.2013 27.06.2013 26.06.2018 м. Тростянець Сумської області телемереж діюча

6817 37218567 АЕ № 183902 19.03.2013 15.12.2015 м. Сєвєродонецьк Луганської області не діюча

6818 14228020 АЕ № 183905 21.03.2013 29.12.2014 м.Чернігів та Чернігівська область не діюча

6819 13694978 АЕ № 183906 22.03.2013 21.03.2018 м. Київ ефірного телемовлення діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Колективне підприємство 
"ІМПА", 20038298, с. 

Петропавлівська 
Борщагівка Київської 

області 

вул. Шкільна, 25-А, С. 
Петропавлівська 

Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, 
Київська обл., 08130

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХІЛЛ 

ТЕЛЕКОМ ІНЖИНІРИНГ", 
37858904, м. Київ 

вул. Ярослава 
Івашкевича, 6-8А, офіс 

6, м. Київ, 04074

м. Миколаїв, м. Одеса. м. Вінниця, м. 
Кіровоград

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

дослідний центр 
"КВАЗАР", 00242985, м. 

Київ

проспект Леся Курбаса, 
2-Б, м. Київ, 03148

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лебедєвій Марина 

Володимирівна, 
2351801842, с. Маленьке, 

Автономна Республіка 
Крим

вул. Пархоменко, 5, кв. 
1, с. Маленьке, 

Сімферопольський р-н, 
Автономна Республіка 

Крим, 97517

смт Гвардійське, с. Широке, с. 
Маленьке, с. Укромне, с. Софіївка 

Сімферопольського району, с. 
Медведеве Чорноморського району 

Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАРАГОН-2012", 
37425379, м. 

Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області

вул. Воробйова, 14, м. 
Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 
51911

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МЕДІА 

ТЕХНОЛОГІЇ 2000", 
30592973, м. Харків

вул. Дерев'яна, 1-А, м. 
Харків, 61018

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200

м. Обухів, м. Українка, с. Петрівське, с. 
Софіївська Борщагівка Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Обласне комунальне 
підприємство 

"Агроінформ", 32537926, м. 
Вінниця

вул. Соборна, 15-А, м. 
Вінниця, 21050

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комерційне підприємство 
"Інтертелеком", 23820881, 

м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Байт-

СД", 37218567, 
Сєвєродонецьк Луганської 

області

вул.. Гагаріна, 60 А, 
офіс 15, м. 

Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТАСКО", 14228020, м. 
Чернігів

проспект Перемоги, 
129, м. Чернігів, 14013

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 

10 000 номерів

ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "РАДІО І 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ", 
13694978, м. Київ

вул. Олегівська, 34-Б, м. 
Київ, 04071

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 379 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6820 25239647 АЕ № 183907 21.03.2013 24.06.2013 23.06.2018 Львівська область діюча

6821 13694978 АЕ № 183908 22.03.2013 10.07.2013 09.07.2018 м. Київ діюча

6822 24343124 АЕ № 183909 27.03.2013 06.08.2013 05.08.2018 м. Лозова Харківської області телемереж діюча

6823 33270712 АЕ № 183911 22.03.2013 21.03.2018 м. Торез Донецької області телемереж діюча

6824 36535592 АЕ № 183912 26.03.2013 25.03.2018 м. Київ діюча

6825 24255779 АЕ № 183913 27.03.2013 14.07.2013 13.07.2018 м. Київ, Київська область діюча

6826 30239046 АЕ № 183914 26.03.2013 24.01.2014 23.01.2019 м. Черкаси телемереж не діюча

6827 01125608 АЕ № 183915 28.03.2013 07.07.2013 06.07.2018 Миколаївська область не діюча

6828 32771630 АЕ № 183916 27.03.2013 27.06.2013 26.06.2018 Київська область діюча

6829 30019801 АЕ № 183917 27.03.2013 27.03.2018 діюча

6830 30019801 АЕ № 183918 27.03.2013 03.02.2019 діюча

6831 30019801 АЕ № 183919 27.03.2013 08.10.2017 Полтавська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія", 25239647, с. 

Сокільники, 
Пустомитівський р-н, 

Львівська обл.

вул. С. Стрільців, 1, с. 
Сокільники, 

Пустомитівській р-н, 
Львівська обл., 81130

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "РАДІО І 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ", 
13694978, м. Київ

вул. Олегівська, 34-Б, м. 
Київ, 04071

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телерадіокомпанія 
"Вектор" у формі 

товариство з обмеженою 
відповідальністю, 

24343124, м. Лозова, 
Харківська обл., 

вул. Комінтерну, 2, м. 
Лозова, Харківська 

обл., 64602

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТЕЛІТ СЕРВІС", 
33270712, м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

бул. 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Цифрові рішення", 
36535592, м. Львів

вул. Б. Хмельницького, 
20-А, м. Червоноград, 
Львівської обл., 80100

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікроком", 24255779, м. 
Київ 

вул. Вербицького, 19, 
кв. 269, м. Київ, 02121 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Фірма "МегаСтайл-
Сервіс", 30239046, м. 

Черкаси

бул. Шевченка, 242-А, 
кімната 802, м. 
Черкаси, 18000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Миколаївський морський 

торгівельний порт", 
01125608, м. Миколаїв

вул. Заводська, 23, м. 
Миколаїв, 54020

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", м. 

Київ, 32771630

проспект Павла Тичина, 
2, м. Київ, 02098

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртрансгаз", 

30019801, м. Київ

Кловський узвіз, 9/1, м. 
Київ, 01021

Київська область, Житомирська област, 
м. Івано-Франківськ та Івано-

Франківська область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртрансгаз", 

30019801, м. Київ

Кловський узвіз, 9/1, м. 
Київ, 01021

м. Хмельницький та Хмельницька 
область, м. Луганськ та Луганська 

область, м. Харків та Харківська область

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртрансгаз", 

30019801, м. Київ

Кловський узвіз, 9/1, м. 
Київ, 01021

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 380 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6832 37455272 АЕ № 183920 27.03.2013 10.12.2017 телемереж діюча

6833 32020248 АЕ № 183921 27.03.2013 26.03.2018 телемереж діюча

6834 21127420 АЕ № 183922 26.03.2013 10.07.2013 09.07.2018 м. Суми та Сумська область діюча

6835 24605831 АЕ № 183923 29.03.2013 28.03.2018 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

6836 37425379 АЕ № 286103 14.03.2013 13.03.2018 телемереж діюча

6837 37713861 АЕ № 183929 02.04.2013 09.05.2017 Луганська область не діюча

6838 23258959 АЕ № 183930 02.04.2013 26.06.2013 25.06.2018 м. Луганськ телемереж діюча

6839 35019104 АЕ № 183931 01.04.2013 01.07.2013 30.06.2018 м. Красний Луч Луганської області телемереж діюча

6840 35457880 АЕ № 183932 01.04.2013 27.06.2013 26.06.2018 Автономна Республіка Крим діюча

6841 31561226 АЕ № 183933 01.04.2013 26.06.2013 25.06.2018 м. Умань Черкаської області телемереж діюча

6842 38034333 АЕ № 183934 01.04.2013 31.03.2018 м. Харцизьк Донецької області телемереж діюча

6843 37142268 АЕ № 183935 01.04.2013 31.03.2018 телемереж діюча

6844  34960158 АЕ № 183936 03.04.2013 25.04.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Андернет", 37455272, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл.,

проспект Лісовий, 23, 
офіс, 1, м. Київ, 02166

м. Бердичів Житомирської області та м. 
Ірпінь Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Переяслав", 32020248, м. 
Переяслав-Хмельницький 

Київської області

вул. Б. Хмельницького, 
42, кв. 16, м. Переяслав-

Хмельницький, 
Київська обл., 08400

м. Переяслав-Хмельницький Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
РАДІО СИСТЕМИ", 
21127420, м. Суми

вул. Воскресенська, 3/5, 
кв. 17, 18, м. Суми, 

40000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МЕРЕЖА-

СЕРВІС", 24605831, м. 
Дніпропетровськ

вул.. Винокурова, 26, м. 
Дніпропетровськ, 49051

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАРАГОН-2012", 
37425379, м. 

Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області

вул. Воробйова, 14, м. 
Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 
51911

м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

Ровенькиантрацит", 
37713861, м. Ровеньки, 

Луганська обл., 

вул. Комуністична, 6, м. 
Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АРТА", 23258959, м. 

Красний Луч Луганської 
області 

вул. Карла Маркса, 9, 
офіс 126, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

94520

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛУЧ-

ТК", 35019104, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

вул. Студентська, 20-В, 
м. Красний Луч, 

Луганська обл., 94517

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КЕРЧЕНСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457880, м. Щолкіне, 
Автономна Республіка 

Крим

м. Щолкіне, будинок 6, 
Автономна Республіка 

Крим, 98213

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТІМ", 31561226, м. Умань, 

Черкаська обл.

вул. Леніна, 76, м. 
Умань, Черкаська обл., 

20300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕВЕЛ-
ДОНЕЦЬК", 38034333, м. 

Донецьк

проспект Лагутенка, 13-
Г, офіс 420, м. Донецьк, 

83086

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЗОНЕ", 

37142268, м. Київ

вул. Рибальська, 22, м. 
Київ, 01011

м. Харків, м. Суми, м. Полтава, м. 
Луганськ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ",  

34960158, м. Харків

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

м. Харків, м. Чугуїв Харківської області, 
м. Дніпропетровськ, м. 

Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
області, м. Запоріжжя, м. Луганськ, м. 

Донецьк, м. Сімферополь

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 381 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6845 31475309 АЕ № 183937 03.04.2013 02.04.2018 телемереж не діюча

6846 34839941 АЕ № 183938 03.04.2013 02.04.2018 м. Рівне телемереж діюча

6847 38106215 АЕ № 183939 01.04.2013 31.03.2018 м. Київ телемереж діюча

6848 25521964 АЕ № 183940 03.04.2013 03.07.2013 02.07.2018 діюча

6849 25332074 АЕ № 183941 03.04.2013 03.07.2013 02.07.2018 м. Донецьк телемереж діюча

6850 25225711 АЕ № 183942 08.04.2013 01.10.2013 30.09.2018 м. Львів телемереж діюча

6851 35924147 АЕ № 183943 08.04.2013 10.11.2013 09.11.2018 м. Запоріжжя телемереж діюча

6852 37596090 АЕ № 183944 08.04.2013 25.11.2017 Луганська область не діюча

6853 2995213265 АЕ № 183971 08.04.2013 07.04.2018 телемереж діюча

6854 35457849 АЕ № 183972 08.04.2013 27.06.2013 26.06.2018 Автономна Республіка Крим діюча

6855 38125421 АЕ № 183973 15.04.2013 14.04.2018 телемереж діюча

6856 35457854 АЕ № 183974 08.04.2013 27.06.2013 26.06.2018 Автономна Республіка Крим діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
ТелеЛАН", 31475309, м. 
Стрий, Львівська обл., 

вул. Сколівська, 7-А, м. 
Стрий, Львівська обл., 

82400

с. Дуліби, с. Грабовець, Стрийського 
району,                         м. Стрий, м. 

Дрогобич Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КС 
ПЛЮС", 34839941, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Проффі 
ТЕСК", 38106215, м. Київ

вул. Інституцька, 28, м. 
Київ, 01021

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕФОННА 

КОМПАНІЯ "СІТЕЛ", 
25521964, смт Ілвріонове, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Центральна, 1, смт 
Іларіонове, 

Синельниківський р-н, 
Дніпропетровська обл., 

52520

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Надежда", 25332074, м. 

Донецьк

вул. 230-ї Стрілецької 
дивизії, 38, м. Донецьк, 

83092

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
"ДІАЛЕКТ", 25225711, м. 

Львів

вул. У. Кравченко, 12, 
м. Львів, 79041

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФЛАГМАН ТЕЛЕКОМ", 
35921147, м. Запоріжжя

вул. Чарівна, 123, кв. 
36, м. Запоріжжя, 69071

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ", 
37596090, м. Свердловськ, 

Луганська обл., 

вул. Енгельса, 1, м. 
Свердловськ, 

Луганська, обл., 94800

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична-особа підприємець 
Кобринець Наталія 

Вікторівна, 2995213265, м. 
Зоринськ Луганської обл., 

вул. Черниговська, 2, 
кв. 3, м. Зоринськ, 
Перевальський р-н, 

Луганська обл., 94323

м. Зоринськ, с. Комісарівка, с. Южна 
Ломуватка Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЄВПАТОРІЙСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457849, м. Євпаторія, 
Автономна Республіка 

Крим

вул. 9 Травня, 53, м. 
Євпаторія, Автономна 

Республіка Крим, 97400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІП 

МЕДІА СЕРВІС", 
38125421, м. Кіровське 

Донецької області

м-н Молодіжний, 21, 
кв. 143, м. Кіровське, 
Донецька обл., 86300

м. Кіровське, смт Стожковське 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ФЕОДОСІЙСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 
35457854, м. Щолкіне, 
Автономна Республіка 

Крим

будинок 6, м. Щолкіно, 
Ленінський р-н, 

Автономна Республіка 
Крим, 98213

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 382 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6857 2854917638 АЕ № 183975 12.04.2013 11.04.2018 смт Близнюки Харківської області телемереж діюча

6858 25185130 АЕ № 183976 15.04.2013 07.07.2013 06.07.2018 м. Харків не діюча

6859 38128417 АЕ № 183977 15.04.2013 14.04.2018 телемереж діюча

6860 36424112 АЕ № 183978 12.04.2013 11.04.2018 м. Київ телемереж діюча

6861 33759640 АЕ № 183979 12.04.2013 11.04.2018 телемереж діюча

6862 37703764 АЕ № 183980 12.04.2013 11.04.2018 телемереж діюча

6863 20810059 АЕ № 183981 19.04.2013 14.07.2013 13.07.2018 Львівська область діюча

6864 31345424 АЕ № 183982 19.04.2013 02.10.2013 01.10.2018 м. Нетішин Хмельницької області телемереж діюча

6865 32818500 АЕ № 183983 23.04.2013 22.04.2018 м. Чернігів телемереж не діюча

6866 30773201 АЕ № 183984 23.04.2013 22.04.2018 м. Балаклія Харківської області телемереж діюча

6867 22454960 АЕ № 183985 23.04.2013 22.04.2018 м. Одеса телемереж діюча

6868 34930233 АЕ № 183986 23.04.2013 05.09.2016 м. Одеська область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Єфіменко Руслан 
Володимирович, 

2854917638, смт Близнюки 
Харківська обл., 

вул. Ткаченка, 39, кв. 
13, смт Близнюки, 

Близнюківський р-н, 
Харківська обл., 64801

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-технічне 
підприємство ХАРТРОН-

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 
25185130, м. Харків

вул. Академіка 
Проскури, 1, м. Харків, 

61070

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОБ'ЄДНАНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 38128417, с. 

Руська Лозова 
Дергачівського району 

Харківської області

вул.. Польова, 3, кв. 19, 
с. Руська Лозова, 

Дергачівський р-н, 
Харківська обл., 62332

с. Руська Лозова, с. Лісне 
Дергачівського району Харківської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бісем 
Телеком", 36424112, м. 

Київ

вул. Протасів Яр, 2-Д, 
офіс 1, м. Київ, 03038

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЮНЕТКОМ", 33759640, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Українська, 29, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50019

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"РОЗДОЛЬНЕІНТЕРНЕТСЕРВІС"
, 37703764, м. Сімферополь

вул. Дорожна, 29, кв. 7, 
м. Сімферополь, 

Автономна Республіка 
Крим, 95011

с. Воїнка Красноперекопського району 
Автономна Республіка Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аркада-

Х", 20810059, м. Львів

вул. Люблінська, 191-А, 
м. Львів, 79040

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"ЛОТЕЛ-СКТБ", 31345424, 
м. Нетішин, Хмельницької 

обл., 

проспект Курчатова, 2, 
м. Нетішин, 

Хмельницька обл., 
30100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЕОКОМ", 32818500, м. 
Чернігів

вул. Комсомольська, 43, 
м. Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна фірма 
"ТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ СТУДІЯ 
КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ "ЛІДЕР-
2000", 30773201, м. 

Балаклія, Харківська обл., 

вул. Жовтнева, 16/21, м. 
Балаклія, Харківська 

обл., 64200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САТЕЛ", 

22454960, м. Одеса

вул. Мечнікова, 132, м. 
Одеса, 65028

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРСПЕЦБУД1", 
34930233, м. Одеса

вул. Прохорівська, 42, 
м. Одеса, 65005

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

проводового 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 383 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6869 34930233 АЕ № 183987 23.04.2013 22.04.2016 м. Одеса телемереж не діюча

6870 25380239 АЕ № 269009 23.04.2013 15.07.2013 14.07.2018 телемереж діюча

6871 34384644 АЕ № 269010 23.04.2013 10.07.2013 09.07.2018 м. Донецьк діюча

6872 2327816252 АЕ № 269011 24.04.2013 25.03.2018 м. Світлодарськ Донецької області телемереж діюча

6873 34285646 АЕ № 269012 25.04.2013 10.07.2013 09.07.2018 м. Херсон телемереж діюча

6874 30542211 АЕ № 269013 25.04.2013 25.04.2013 24.04.2018 м. Бердянськ Запорізької області телемереж діюча

6875 23534098 АЕ № 269014 25.04.2013 21.07.2016 телемереж не діюча

6876 АА 448687 АЕ № 269032 16.05.2013 15.05.2018 телемереж діюча

6877 21629133 АЕ № 269033 14.05.2013 05.08.2013 04.08.2018 м. Київ міжміського не діюча

6878 01059900 АЕ № 269034 14.05.2013 24.07.2013 23.07.2018 міжміського не діюча

6879 34832752 АЕ № 269035 14.05.2013 13.05.2018 діюча

6880 37488051 АЕ № 269036 14.05.2013 13.05.2018 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРСПЕЦБУД1", 
34930233, м. Одеса

вул. Прохорівська, 42, 
м. Одеса, 65005

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Краєвид", 25380239, м. 

Миколаїв

вул. Защука, 27/1, м. 
Миколаїв, 54020

м. Миколаїв, м. Очаків, м. Снігурівка, м. 
Вознесенськ Миколаївської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Цифра 
плюс", 34384644, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 1/109, 
м. Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Хомич Геннадій 

Миколайович, 2327816252, 
м. Горлівка, Донецька обл., 

вул. Безсонова, 15/41, 
м. Горлівка, Донецька 

обл., 84624

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ХЕРСОНТЕЛЕКОМ", 

34285646, м. Херсон

вул. 200 років Херсона, 
38, кв. 88, м. Херсон, 

73039

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Омега 
сервіс TV", 30542211, м. 

Бердянськ, Запорізька обл., 

вул. Свободи, 39, м. 
Бердянськ, Запорізька 

обл., 71100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю АТЗТ 
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ", 

23534098, м. Київ

проспект 40-річчя 
Жовтня, 120, корпус 1, 

м. Київ, 03127

м. Донецьк, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ладович Ігор Вікторович, 

ід. кода немає, код 
паспорта АА 448687, м. 

Ладижин, Вінницька обл., 

вул. Дзержинського, 88, 
м. Ладижин, Вінницька 

обл., 24320

смт Вапнярка Томашпільського району 
Вінницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Центральна станція 
зв'язку" Державної 

адміністрації залізничного 
транспорту України, 

21629133, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне територіально-
галузеве об'єднання 

"Львівська залізниця", 
01059900, м. Львів

вул. Гоголя, 1, м. Львів, 
79000

Тернопільська, Рівненська, Волинська, 
Закарпатська, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", 34832752, 
м. Київ

вул. Солом'янська, 3, 
офіс 810, м. Київ, 03110

Автономна Республіка Крим, 
Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Львівська,  Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернігівська, Чернівецька області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФАНСНЕТ", 37488051, м. 
Сімферополь, Автономна 

Республіка Крим 

вул. Железнодорожна, 
8, скв. 29, м. 

Сімферополь, 
Автономна Республіка 

Крим, 95021

м. Сімферополь Автономної Республіки 
Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 384 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6881 3211911009 АЕ № 269037 14.05.2013 13.05.2018 телемереж діюча

6882 3201313214 АЕ № 269038 14.05.2013 13.05.2018 м. Тернопіль телемереж діюча

6883 36577962 АЕ № 269039 14.05.2013 13.05.2018 телемереж діюча

6884 2249613060 АЕ № 269040 14.05.2013 13.05.2018 телемереж не діюча

6885 01074957 АЕ № 269041 14.05.2013 17.07.2013 16.07.2018 Донецька область не діюча

6886 01074957 АЕ № 269042 14.05.2013 17.07.2013 16.07.2018 Донецька область, Луганська область міжміського не діюча

6887 01074957 АЕ № 269043 14.05.2013 17.07.2013 16.07.2018 Луганська область не діюча

6888 19199961 АЕ № 269044 16.05.2013 07.10.2013 06.10.2018 телемереж діюча

6889 37115208 АЕ № 269045 16.05.2013 15.05.2018 телемереж не діюча

6890 335531033 АЕ № 269046 16.05.2013 15.05.2018 м. Глухів Сумської області телемереж діюча

6891 22599262 АЕ № 269052 20.05.2013 15.07.2013 14.07.2018 м. Київ не діюча

6892 05393116 АЕ № 269053 21.05.2013 28.05.2017 не діюча

6893 05393139 АЕ № 269054 21.05.2013 28.05.2017 Дніпропетровської області не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Громей Валентина 

Василівна, 3211911009, м. 
Чернівці

вул. Братеретва, 1, кв. 3, 
м. Чернівці, 58000

с. Тарашани, с. Станівці Глибоцького 
району Чернівецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ранюк Микола Богданович, 
3201313214, м. Тернопіль 

бульвар П. Куліша, 4, 
кв. 95, м. Тернопіль, 

46016

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Модус-

Глобал", 36577962, м. 
Вишневе, Київська обл., 

вул. Святошинська, 40-
В, кв. 13, м. Вишневе, 
Києво-Святошинський 

р-н, Київська обл., 
08132

с. Крюківщина, с. Петрівське Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Гриньків Надія 
Олександрівна, 

2249613060, м. Лисичанськ, 
Луганська обл., 

вул. Революційна, 89, 
кв. 34, м. Лисичанськ, 
Луганська обл., 93100

м. Первомайськ, м. Попасна Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", 
01074957, м. Донецьк

вул. Артема, 68, м. 
Донецьк, 83001

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", 
01074957, м. Донецьк

вул. Артема, 68, м. 
Донецьк, 83001

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Донецька залізниця", 
01074957, м. Донецьк

вул. Артема, 68, м. 
Донецьк, 83001

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Фарлеп-

Інвест", 19199961, м. Київ

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

м. Київ, м. Вишневе Київської області, 
м. Дніпропетровськ, м. 

Дніпродзержинськ, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області, м. Харків, м. 

Запоріжжя, м. Донецьк, м. Маріуполь 
Донецької області, м. Львів, м. Одеса, м. 

Миколаїв, м. Херсон

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АірНет", 
37115208, Полтавська обл., 

провулок Павлова, 54, 
м. Карлівка, 

Карлівський р-н, 
Полтавська обл., 39500

смт Машівка Машівського району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Макаренко Олександр 

Геннадійович, 335531033, 
м. Глухів, Сумська обл., 

вул. Вознесенська, 24, 
м. Глухів, Сумська обл., 

41400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Телесистеми 

України", 22599262, м. 
Дніпропетровськ

вул. Плеханова, 7-А, м. 
Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне пкціонерне 
товариство "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ

Й ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД", 05393116, м. 

Дніпропетровськ

вул. Столєтова, 21, м. 
Дніпропетровськ, 49081

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне пкціонерне 
товариство "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД", 
05393139, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Сучкова, 15, м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл., 
51200

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 385 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6894 33761335 АЕ № 269055 21.05.2013 02.06.2014 Хмельницька область Надання в користування каналів електрозв'язку місцевих не діюча

6895 33761335 АЕ № 269056 21.05.2013 12.06.2017 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж не діюча

6896 37542988 АЕ № 269058 21.05.2013 20.05.2018 м. Керч Автономної Республіки Крим телемереж діюча

6897 2756419816 АЕ № 269059 21.05.2013 20.05.2018 м. Київ телемереж діюча

6898 33551475 АЕ № 269073 23.05.2013 14.10.2013 13.10.2018 м. Київ телемереж діюча

6899 2734510515 АЕ № 269074 27.05.2013 20.11.2013 19.11.2018 м. Херсон телемереж діюча

6900 19199961 АЕ № 269092 31.05.2013 30.05.2018 телемереж діюча

6901 31264644 АЕ № 269093 31.05.2013 01.10.2013 30.09.2018 м. Ніжин Чернігівської області телемереж діюча

6902 13459295 АЕ № 269095 31.05.2013 30.05.2018 м. Дніпропетровськ діюча

6903 38626403 АЕ № 269096 31.05.2013 30.05.2018 м. Запоріжжя телемереж діюча

6904 33793718 АЕ № 269097 31.05.2013 30.05.2018 м. Керч Автономної Республіки Крим телемереж діюча

6905 37184109 АЕ № 269098 28.05.2013 27.05.2018 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

вул. Попова, 6, м. 
Хмельницький, 29000

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

вул. Попова, 6, м. 
Хмельницький, 29000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АПЄКС-
КРИМ", 37542988, м. Керч, 

Автономна Республіка 
Крим

вул. Р. Люксембург, 28, 
кв. 3, м. Керч, 

Автономна Республіка 
Крим, 98300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Кусий Віктор Віталійович, 

2756419816, м. Київ

вул. Повітрофлотська, 
72-А, м. Київ, 03169

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОМ 
ТЕЛ", 33551475, м. Київ

вул. Дегтярівська, 25-А, 
корпус 1, приміщення 
№ 420, м. Київ, 04119

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Щербаков Олександр 

Володимирович, 
2734510515, м. Херсон

вул. Лавреньова, 4, кв. 
116, м. Херсон, 73000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-
ІНВЕСТ", 19199961, м. 

Київ

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

с. Софіївська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"ЕПСІЛОН", 31264644, м. 
Ніжин, Чернігівська обл., 

вул. Об'їжджа, 120,1,2, 
м. Ніжин, Чернігівська 

обл., 16600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробнича фірма 
"ПРОММЕТ", 13459295, м. 

Дніпропетровськ

вул. Курсантська, 7, м. 
Дніпропетровськ, 49051

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДІАНЕТ БУД", 38626403, 

м. Запоріжжя

вул. Садова, 16, м. 
Запоріжжя, 69027

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МУЛЬТІСЕРВІСНІ 
МЕРЕЖИ", 33793718,  м. 

Керч

вул. Дубініна, 20 м. 
Керч, Автономна 
Республіка Крим,  

98300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Леніна, 57, смт 
Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

м. Апостолово Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 386 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6906 38377295 АЕ № 269119 31.05.2013 30.05.2018 м. Київ телемереж діюча

6907 33413218 АЕ № 269100 04.06.2013 03.06.2018 м. Харків телемереж діюча

6908 3034206732 АЕ № 269101 04.06.2013 03.06.2018 телемереж діюча

6909 19470530 АЕ № 269102 04.06.2013 29.09.2013 28.09.2018 м. Київ не діюча

6910 30416258 АЕ № 269103 04.06.2013 30.10.2013 29.10.2018 м. Донецьк телемереж діюча

6911 35946637 АЕ № 269104 04.06.2013 03.06.2018 не діюча

6912 37819980 АЕ № 269108 04.06.2013 03.06.2018 Черкаська область діюча

6913 37383402 АЕ № 269109 05.06.2013 04.06.2018 телемереж діюча

6914 38071738 АЕ № 269110 05.06.2013 04.06.2018 м. Полтава телемереж діюча

6915 2857708171 АЕ № 269111 05.06.2013 04.06.2018 телемереж діюча

6916 36947673 АЕ № 269112 06.06.2013 05.06.2018 м. Київ телемереж діюча

6917 34567732 АЕ № 269115 07.06.2013 06.06.2018 м. Чернігів телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙ-

ЛІНК", 38377295, м. Київ

вул. Кайсарова, 7/9, м. 
Київ, 03022

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮРСЕРВІС-2005", 
33413218, м. Харків

вул. Шевченка, 60, м. 
Харків, 61013

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Юр'єв Михайло 
Володимирович, 

3034206732, м. Лисичанськ, 
Луганська обл., 

вул. Свободи, 13, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93100

м. Лисичанськ Луганської області, м. 
Сіверськ Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'яна, 1-А, м. 
Харків, 61018

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ДУБЛЕР", м. Донецьк, 

30416258

83000, м. Донецьк, 
проспект  Маяковського, 

23

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФІЛАНКО УКРАЇНА", 
35946637, м. Київ

вул. Б. Хмельницького, 
86, (літера А), офіс 1, м. 

Київ, 01054

м. Київ, Харківська область, Львівська 
область, Одеська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛОКО 

ДІДЖІТАЛ", м.Київ, 
37819980

вул. Ірининська, 5/24, 
офіс 90,  м. Київ, 01001

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АІР-

ЛІНК", 37383402, с. 
Новиця, Івано-Франківська 

обл., 

вул. Шевченка, 71, с. 
Новиця, Калуський р-н, 
Івано-Франківська обл., 

77360

с. Новиця Калуського району Івано-
Франківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"РАДГОНА", 38071738, м. 
Полтава

вул. Паркова, 5, м. 
Полтава, 36007

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Манченко Сергій 
Володимирович, 

2857708171, с. Хроли, 
Харківська обл., 

вул. Садова, 1, кв. 133, 
с. Хроли, Харківський 
р-н, Харківська обл., 

62480

с. Хроли Харківського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАКО 
ТЕХ", 36947673, м. Київ 

вул. Ежена Потье, 12, м. 
Київ, 03680

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІНЕТІКА", 34567732, м. 
Чернігів

вул. Космонавтів, 3-А, 
м. Чернігів, 14032

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 387 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6918 35631426 АЕ № 269116 07.06.2013 03.11.2015 м. Черкаси телемереж не діюча

6919 33537859 АЕ № 269117 10.06.2013 23.12.2014 м. Лисичанськ Луганської області телемереж не діюча

6920 22927111 АЕ № 269118 10.06.2013 09.06.2018 м. Київ, Київська область не діюча

6921 24564256 АЕ № 269135 13.06.2013 02.10.2013 01.10.2018 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж не діюча

6922 2903307599 АЕ № 269136 13.06.2013 12.06.2018 телемереж діюча

6923 37755037 АЕ № 269137 13.06.2013 12.06.2018 м. Севастополь телемереж діюча

6924 33844484 АЕ № 269138 13.06.2013 12.06.2018 телемереж діюча

6925 33844484 АЕ № 269140 13.06.2013 20.10.2013 19.10.2018 Донецька область діюча

6926 00191773 АЕ № 269146 19.06.2013 21.07.2013 20.07.2018 Донецька область діюча

6927 34056171 АЕ № 269151 19.06.2013 04.11.2013 03.11.2018 м. Комсомольськ Полтавської області телемереж діюча

6928 32447987 АЕ № 269152 19.06.2013 18.06.2018 Дніпропетровська область діюча

6929 37394676 АЕ № 269153 19.06.2013 18.06.2018 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", 
35631426, м. Черкаси

вул. Кірова, 55, офіс 49, 
м. Черкаси, 18000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 
АКСОН", 33537859, м. 
Лисичанськ, Луганської 

обл., 

вул. Свердлова, 356, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ІНТЕР-

ТЕЛЕКОМ", 22927111, м. 
Київ

вул. Лисенка, 8, літ. 
"А", м. Київ, 01004

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ГОК", 
24564256, м. 

Комсомольськ, Полтавська 
обл., 

вул. Леніна, 54, м. 
Комсомольськ, 

Полтавська обл., 39800

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ткачук Олексій 

Васильович, 2903307599, м. 
Перещепине 

Новомосковського району 
Дніпропетровської області

мікрорайон 
"Кільченський", 1, кв. 
46, м. Перещепине,  

Новомосковський р-н, 
Дніпропетровська обл., 

51220

с. Голубівка Новомосковського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АКТИВ СЕТ", 37755037, 

м. Севастополь

вул. Маршала Бірюзова, 
40, м. Севастополь, 

99029

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Торговий дім "МАГНІТ", 
33844484, м. Горлівка, 

Донецька обл., 

вул. Інтернаціональна, 
6, м. Горлівка, 

Донецька обл., 84601

м. Горлівка, м. Дзержинськ Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Торговий дім "МАГНІТ", 
33844484, м. Горлівка, 

Донецька обл., 

вул. Інтернаціональна, 
6, м. Горлівка, 

Донецька обл., 84601

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Часівоярський 
вогнетривкий комбінат", 
00191773, м. Часів Яр, м. 

Артемівськ, Донецька обл.

вул. Комсомольська, 1, 
м. Часів-Яр, м. 

Артемівськ, Донецька 
обл., 84551

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"ФОБОС", 34056171, м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 40, м. 
Комсомольськ, 

Полтавська обл., 39800

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИ
КА", 32447987, м. 
Дніпропетровськ

вул. Мандриківська, 
149, м. 

Дніпропетровськ, 49094

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НИВКИ 
СІТІ СЕРВІС", 37394676, м. 

Київ

проспект Перемоги, 67, 
м. Київ, 03062

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 388 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6930 36576450 АЕ № 269154 19.06.2013 18.06.2018 м. Запоріжжя телемереж діюча

6931 13381630 АЕ № 269155 19.06.2013 18.06.2018 м. Луганськ телемереж діюча

6932 25380541 АЕ № 269156 19.06.2013 18.06.2018 м. Вознесенськ Миколаївської області телемереж діюча

6933 35237457 АЕ № 269157 19.06.2013 06.10.2013 07.10.2018 м. Зугрес Донецької області телемереж діюча

6934 32091523 АЕ № 269175 21.06.2013 03.11.2013 02.11.2018 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

6935 31191189 АЕ № 269176 25.06.2013 24.10.2013 23.10.2018 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

6936 19367453 АЕ № 269177 21.06.2013 07.10.2013 08.10.2018 м. Київ діюча

6937 36618720 АЕ № 269178 25.06.2013 24.06.2018 телемереж діюча

6938 22859846 АЕ № 269253 14.06.2013 17.06.2013 16.06.2018 не діюча

6939 19380755 АЕ № 269180 02.07.2013 01.07.2018 м. Шахтарськ Донецької області телемереж діюча

6940 35869296 АЕ № 269181 02.07.2013 02.10.2013 01.10.2018 м. Кременчук Полтавської області телемереж діюча

6941 22414044 АЕ № 269182 02.07.2013 28.10.2013 27.10.2018 м. Стрий Львівської області телемереж діюча

6942 35309070 АЕ № 269192 04.07.2013 29.09.2013 28.09.2018 м. Київ діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІТЕЛКОМ", 36576450, м. 
Запоріжжя

вул. Правди, 53, офіс 
211, м. Запоріжжя, 

69005

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"Луганське кабельне 

телебачення", 13381630, м. 
Луганськ

площа Героїв Великої 
Вітчизняної війни, 3-А, 

м. Луганськ, 91000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Техніка", 25380541, м. 
Вознесенськ, Миколаївська 

обл.,  

вул. Кірова, 16-А, м. 
Вознесенськ, 

Миколаївська обл., 
56500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 
"Сіріус", 35237457, м. 

Донецьк

вул. Словацька, 61, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Азовбудкомплект", 
32091523, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

вул. Громової, 63, офіс 
8, м. Маріуполь, 

Донецької обл., 87534

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРФОН", 31191189, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

бульвар Богдана 
Хмельницького, 2, м. 
Маріуполь, Донецька 

обл., 87525

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Українсько-американсько-
швейщарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

19367453, м. Київ

вул. Хрещатик, 19, м. 
Київ, 01001 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємтво 
"КРЕМІНЬ АЛЬЯНС", 

36618720, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

вул. 60 років Жовтня, 
80, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

м. Червонозаводське Лохвицького 
району Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

м. Київ, Дніпропетровської, Харківської, 
Донецької, Одеської областей, 
Автономної Республіки Крим

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна інформаційна 
телевізійна мережа", 

19380755, м. Шахтарськ, 
Донецька обл., 

вул. Леніна, 24, кімната 
66, м. Шахтарськ, 

Донецька обл., 86211

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА-

ІНЕТ", м. Кременчук, 
Полтаська обл., 

проспект 50-річчя 
Жовтня, 78-Б, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 39627

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСТ", 

22414044, м. Львів

вул. Городоцька, 42/14, 
м. Львів, 79000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІП-
Телеком", 35309070, м. 

Київ

вул. Михайла 
Грушевського/Кріпосни

й Яр, будинок 34/1 
літера "А", м. Київ, 

01021

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 389 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6943 01072609 АЕ № 269193 03.07.2013 05.09.2013 04.09.2018 міжміського не діюча

6944 35331174 АЕ № 269194 03.07.2013 02.07.2018 м. Київ телемереж діюча

6945 37528476 АЕ № 269195 02.07.2013 01.07.2018 м. Лубни Полтавської області телемереж діюча

6946 2469007469 АЕ № 269227 08.07.2013 07.07.2018 телемереж не діюча

6947 38639611 АЕ № 269228 08.07.2013 07.07.2018 телемереж діюча

6948 31877015 АЕ № 269229 08.07.2013 07.07.2018 м. Севастополь діюча

6949 01071315 АЕ № 269230 08.07.2013 24.09.2013 23.09.2018 міжміського не діюча

6950 38398582 АЕ № 269238 12.07.2013 11.07.2018 м. Київ телемереж діюча

6951 3182520599 АЕ № 269239 12.07.2013 11.07.2018 м. Київ телемереж діюча

6952 38081704 АЕ № 269240 12.07.2013 23.10.2017 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

6953 23631097 АЕ № 269241 12.07.2013 20.10.2013 19.10.2018 телемереж не діюча

6954 24639505 АЕ № 269242 12.07.2013 14.10.2013 13.10.2018 м. Донецьк телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Південна Залізниця", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Харківська, Полтавська, Сумська 
області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БІЛІНК", 

35331174, м. Київ

вул. Щербакова, 53, м. 
Київ, 04111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НВП-
Коннект", 37528476, м. 

Лубни, Полтавська обл., 

вул. Радянська, 81, м. 
Лубни, Полтавська 

обл., 37500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сідельникова Тетяна 

Павлівна, 2469007469, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

вул. Кірова, 118, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68600

смт Суворове, с. Озерне, с. Комишівка, 
с. Кирнички Ізмаїльського району 

Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПЕРВОМАЙСЬК 

ОНЛАЙН", 38639611, м. 
Сімферополь, Автономна 

Республіка Крим 

вул. Героїв 
Сталінграду, 7, кв. 17, 

м. Сімферополь, 
Автономна Республіка 

Крим, 95047

смт Первомайське Первомайського 
району Автономної Республіки Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-
виробниче підприємство 
"ЄВРОБУДМОНТАЖ", 
31877015, м. Охтирка, 

Сумська обл., 

проспект Тельмана, 2, 
кв. 81, м. Охтирка, 

Сумська обл., 42700

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Одеська залізниця", 
01071315, м. Одеса

вул. 
Пантелеймонівська, 19, 

м. Одеса, 65012

Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Кіровоградська, Черкаська, Вінницька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОФІТ ТЕХСЕРВІС", 

38398582, м. Київ

проспект Г. 
Сталінграду, 20- А, кв. 

294, м. Київ, 04210

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Грищенко Віталій 

Вікторович, 3182520599, м. 
Київ

вул. Оболонська, 6, кв. 
18, м. Київ, 04071

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СЛЮГЕР", 38081704, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

провулок Каменський, 
1, кв. 8, м. Маріуполь, 
Донецька обл., 87527

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 

"КВАНТ" приватного 
акціонерного товариства 

"Атомсервіс", 23631097, м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївської обл., 

проспект Леніна, 38, м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївська обл., 
55002

м. Южноукраїнськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державна акціонерна 
холдингова компанія 
"Топаз", 24639505, м. 

Донецьк

вул. Соколина, 1-А, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 390 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6955 04713033 АЕ № 269243 12.07.2013 13.08.2013 12.08.2018 міжміського не діюча

6956 21351815 АЕ № 269244 12.07.2013 13.01.2014 12.01.2019 м. Канів Черкаської області телемереж діюча

6957 32166808 АЕ № 269246 12.07.2013 13.10.2013 12.10.2018 м. Курахове Донецька область телемереж діюча

6958 35689554 АЕ № 269247 12.07.2013 11.07.2018 м. Сіверськ Донецької області телемереж діюча

6959 2447719697 АЕ № 269248 12.07.2013 11.11.2013 10.11.2018 м. Кіровське Донецької області телемереж діюча

6960 33641151 АЕ № 269254 16.07.2013 15.07.2018 телемереж діюча

6961 3220812511 АЕ № 269255 15.07.2013 14.07.2018 телемереж не діюча

6962 35074228 АЕ № 269256 16.07.2013 04.11.2013 03.11.2018 телемереж не діюча

6963 33641151 АЕ № 269257 16.07.2013 30.10.2013 29.10.2018 м. Київ телемереж діюча

6964 2448317242 АЕ № 269274 25.07.2013 24.07.2018 м. Світлодарськ Доецької області телемереж діюча

6965 20341814 АЕ № 269277 25.07.2013 24.07.2018 телемереж не діюча

6966 37184109 АЕ № 269278 25.07.2013 10.11.2016 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, м. 
Київ

вул. Лисенка, 6, м. Київ, 
01034

Київська, Чернігівська, Сумська, 
Вінницька, Житомирська, Хмельницька 

області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Інженер", 
21351815, м. Канів, 

Черкаська обл., 

вул. Героїв Дніпра, 45, 
м. Канів, Черкаська 

обл., 19000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ЗЕНІТ", 32166808, м. 

Курахове, Донецька обл., 

мікрорайон Южний, 6, 
кв. 42, м. Курахове, 

Донецька обл., 85612

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЛУРЕНЕТ", 35689554, м. 

Лисичанськ, Луганська 
обл.,

квартал 40 років 
Перемоги, 6, м. 

Лисичанськ, Луганська 
обл., 93118

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Башилов Олександр 

Миколайович, 2447719697, 
м. Юнокомунарівськ, 

Донецької обл.

вул. Ювілейна, 19, кв. 
16, м. 

Юнокомунарівськ, 
Донецька обл., 86485

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бульвар Лесі Українки, 
10-А, м. Київ, 01133

м. Бровари Броварського району, м. 
Вишневе Києво-Святошинськуого 

району Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ликов Валерій 

Олександрович, 
3220812511, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.,

вул. Чаплигіна, 8, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50055

м. Кривий Ріг Дніпроептровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

вул. Сумська, 50, м. 
Харків, 61002

м. Суми, м. Кременчук Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бульвар Лесі Українки, 
10-А, м. Київ, 01133

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Хомич Наталія Петрівна, 
2448317242, м. Горлівка, 

Донецька обл.,

вул. Безсонова, 15/41, 
м. Горлівка, Донецька 

обл., 84624

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з о бмеженою 
відповідальністю Науково-

виробниче об'єднання 
"ИНТЕРМЕТ", 20341814, м. 

Донецьк

вул. Луговцова, 4-33, м. 
Донецьк, 83045

с. Мар'янівка Старобешівського району 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Леніна, 57, смт 
Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

м. Яготин, м. Березань Київської області Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 391 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6967 37184109 АЕ № 269279 25.07.2013 02.07.2017 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

6968 37184109 АЕ № 269280 25.07.2013 10.11.2016 телемереж не діюча

6969 31068556 АЕ № 269281 31.07.2013 30.01.2016 телемереж не діюча

6970 25377579 АЕ № 269285 30.07.2013 13.10.2013 12.10.2018 м. Миколаїв та Миколаївська область діюча

6971 19028202 АЕ № 269286 23.07.2013 29.10.2013 28.10.2018 не діюча

6972 19028202 АЕ № 269287 23.07.2013 29.10.2013 28.10.2018 не діюча

6973 22500358 АЕ № 269289 26.07.2013 24.10.2013 23.10.2018 м. Одеса та Одеська область діюча

6974 31951423 АЕ № 269295 30.07.2013 14.10.2013 13.10.2018 м. Харцизьк Донецької області телемереж діюча

6975 34832752 АЕ № 269296 06.08.2013 05.08.2018 міжміського діюча

6976 31786300 АЕ № 269297 07.08.2013 06.08.2018 телемереж не діюча

6977 30709010 АЕ № 269298 06.08.2013 05.08.2018 телемереж діюча

6978 30416258 АЕ № 269301 12.08.2013 29.10.2018 м. Донецьк телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Леніна, 57, смт 
Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Леніна, 57, смт 
Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

с. Нива Трудова Апостолівського 
району Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Компанія "САТЕЛІТ" 
товариство з обмеженою 

відповідальністю, 
31068556, м. Одеса

вул. Мечникова, 2/1, № 
14, м. Одеса, 65029

м. Одеса та м. Іллічівськ Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астарта-

зв'язок", 25377579, м. 
Миколаїв

проспект Леніна, 6-Б/1, 
м. Миколаїв, 54010

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Львівська, Харківська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Луганська, Полтавська, Вінницька, 
Житомирська, Миколаївська, Сумська, 
Херсонська, Хмельницька, Волинська, 

Закарпатська, Кіровоградська, 
Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька області, 
Автономна Республіка Крим, м. 

Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ФІРМА 

"СТАФ", 22500358, м. 
Одеса

провулок 
Мукачівський, 6, м. 

Одеса, 65012

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПРИМ'ЄР", 31951423, м. 
Харцизьк, Донецька обл., 

провулок Максименка, 
2, кв. 3, м. Харцизьк, 
Донецька обл., 86700

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", 34832752, 
м. Київ

вул. Солом'янська, 3, 
офіс 810, м. Київ, 03110

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал-

Сіті-Нет", 31786300, м. 
Іллічівськ, Одеська обл., 

вул. Данченка, 3-Б, м. 
Іллічівськ, Одеська 

обл., 68000

м. Балта Балтського району Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Делта", 30709010, м. Хуст, 

Закарпатська обл., 

майдан Незалежності, 
1, м. Хуст, Закарпатська 

обл., 90400

м. Хуст, м. Виноградів Закарпатської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"ДУБЛЕР", м. Донецьк, 
30416258

проспект 25-річчя 
РККА, 6-Б, м. Донецьк, 

83001

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 392 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6979 31525773 АЕ № 269302 12.08.2013 11.08.2018 м. Прилуки Чернігівської області телемереж діюча

6980 2578317076 АЕ № 269318 12.08.2013 11.08.2018 м. Баштанка Миколаївської області телемереж діюча

6981 38251207 АЕ № 269319 12.08.2013 11.08.2018 м. Сєвєродонецьк Луганської області телемереж не діюча

6982 20711602 АЕ № 269320 12.08.2013 11.08.2018 телемереж діюча

6983 31650141 АЕ № 269321 12.08.2013 26.03.2017 м.Донецьк та Донецька область не діюча

6984 13785617 АЕ № 269322 12.08.2013 04.12.2013 03.12.2018 Автономна Республіка Крим діюча

6985 2223212029 АЕ № 269323 12.08.2013 06.10.2013 05.10.2018 телемереж діюча

6986 24960118 АЕ № 269324 12.08.2013 05.12.2013 04.12.2018 м. Херсон та Херсонська область діюча

6987 30416258 АЕ № 269325 12.08.2013 29.10.2013 м. Донецьк телемереж не діюча

6988 35852942 АЕ № 269332 15.08.2013 24.01.2014 23.01.2019 Дніпропетровська область діюча

6989 31731686 АЕ № 269333 15.08.2013 24.12.2013 23.12.2018 м. Київ, Київська область діюча

6990 31018133 АЕ № 269334 14.08.2013 13.08.2018 Донецька область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТІМ", 31525773, м. 

Прилуки, Чернігівська обл., 

вул. Юрія Коптєва, 10, 
кв. 34, м. Прилуки, 
Чернігівська обл., 

17500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Максимов Сергій 

Вікторович, 2578317076, м. 
Баштанка, Миколаївська 

обл., 

вул. Дружба Народів, 
44, м. Баштанка, 

Баштанський р-н, 
Миколаївська обл., 

56100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "СТВ", 
38251207, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл., 

вул. Ломоносова, 3, м. 
Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЕКРАН", 20711602, м. 
Євпаторія, Автономна 

Республіка Крим 

вул. Чапаєва, 5, м. 
Євпаторія, Автономна 

Республіка Крим, 97400

м. Євпаторія Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"ДОНТЕЛЕКОМ", 
31650141, м. Донецьк

вул. Звягільського, 57, 
м. Донецьк, 83027

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТУДІЯ АРТЕКС", 

13785617,  м. Сімферополь

вул. Маршала Жукова, 
17, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка 
Крим, 95035

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа- 
підприємець Кузьменко 

Галина Миколаївна, 
2223212029, м. Овруч, 

Житомирська обл., 

вул. Сабурова, 1/26, м. 
Овруч, Житомирська 

обл., 11104

м. Овруч, смт Першотравневе 
Овруцького району Житомирської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АФІНА", 

24960118, м. Херсон

селище Жовтневе, 5, м. 
Херсон, 73684

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ДУБЛЕР", м. Донецьк, 

30416258

проспект 25-річчя 
РККА, 6-Б, м. Донецьк, 

83001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НІКО 

ТЕЛ ЗВ'ЯЗОК", 35852942, 
м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 

проспект Трубників, 56, 
м. Нікополь, 

Дніпропетровська обл., 
53201

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ", 
31731686, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АРТКОММ", 31018133, м. 
Макіївка Донецької області

вул. Достоєвського, 21, 
м. Макіївка, Донецька 

обл., 86117

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 393 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

6991 35040796 АЕ № 269336 15.08.2013 17.11.2013 16.11.2018 м. Боярка, м. Вишневе Київської області телемереж не діюча

6992 23389360 АЕ № 269337 15.08.2013 14.08.2018 м. Київ телемереж діюча

6993 38075313 АЕ № 269338 16.08.2013 15.08.2018 м. Сквира Київської області телемереж діюча

6994 30693520 АЕ № 269339 16.08.2013 15.08.2018 м. Славутич Київської області телемереж діюча

6995 32334408 АЕ № 269340 15.08.2013 14.08.2018 м. Кременчук Полтавської області телемереж діюча

6996 32334408 АЕ № 269341 15.08.2013 14.08.2018 Полтавська область діюча

6997 32334408 АЕ № 269342 15.08.2013 14.08.2018 Полтавська область ефірного телемовлення діюча

6998 38491395 АЕ № 269343 15.08.2013 14.08.2018 м. Керч Автономної Республіки Крим телемереж діюча

6999 22380635 АЕ № 269345 19.08.2013 30.12.2018 м.Львів та Львівська область не діюча

7000 00191282 АЕ № 269375 30.08.2013 03.11.2013 02.11.2018 м. Полтава та Полтавська області не діюча

7001 23682611 АЕ № 269376 30.08.2013 01.12.2013 30.11.2018 діюча

7002 22830943 АЕ № 269378 30.08.2013 05.03.2014 м. Прилуки Чернігівської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

вул. Печерська, 3, м. 
Боярка, Києво-

Святошинського р-н, 
Київська обл., 08150

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Іноземне підприємтво "1+1 
ПРОДАКШН", 23389360, 

м. Київ 

вул. Фрунзе, 23, м. 
Київ, 04080

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СКВИРА-ТВ", 38075313, 
м. Сквира, Київська обл., 

вул. Карла Маркса, 28-
А, м. Сквира, Київська 

обл., 09000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Сервісний центр "Макет", 

30693520, м. Славутич, 
Київська обл., 

Московський квартал, 
12/3, м. Славутич, 

Київська обл., 07100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІЗИТ-СЕРВІС", 

32334408, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 2, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Візит-сервіс", 32334408, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 2, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення 

ефірного 
радіомовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІЗИТ-СЕРВІС", 

32334408, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

бульвар Пушкіна, 8, 
офіс 2, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРКОМ СЕРВІС", 

38491395, м. Керч, 
Автономна Республіка 

Крим

вул. Кірова, 11, офіс 
401, м. Керч, 

Автономна Республіка 
Крим, 98300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Виробничо-сервісний 

центр Міністерства доходів 
і зборів України у 

Львівській області", 
22380635, м. Львів

вул. Стрийська, 35, м. 
Львів, 79003

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Відкрите акціонерне 
товариство 

"ПОЛТАВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00191282, м. 
Комсомольськ Полтавської 

області 

вул. Будівельників, 16, 
м. Комсомольськ, 

Полтавська обл., 39802

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РАДІО-

КОМ", 23682611, м. 
Кіровоград

вул. Калініна, 41, м. 
Кіровоград,Ю 25006 м. Кіровоград та Кіровоградська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 22830943, м. 

Прилуки, Чернігівська обл., 

вул. Юрія Коптєва, 10, 
кв. 34, м. Прилуки, 
Чернігівська обл., 

17500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 394 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7003 38727770 АЕ № 269379 30.08.2013 06.07.2018 Миколаївська область діюча

7004 38727770 АЕ № 269380 30.08.2013 19.08.2018 м. Бердянськ Запорізької області діюча

7005 38727770 АЕ № 269381 30.08.2013 14.12.2013 м. Одеса та Одеської області не діюча

7006 30606160 АЕ № 269382 30.08.2013 10.12.2014 м. Лозова Харківської області телемереж не діюча

7007 38482642 АЕ № 269383 30.08.2013 29.08.2018 телемереж не діюча

7008 14333937 АЕ № 269377 13.09.2013 28.09.2021 27.09.2026 Україна CDMA-450 не діюча

7009 22007342 АЕ № 269397 02.09.2013 20.01.2014 19.01.2019 телемереж діюча

7010 34659021 АЕ № 269398 02.09.2013 01.12.2013 30.11.2018 телемереж діюча

7011 22891175 АЕ № 269399 02.09.2013 11.12.2013 10.12.2018 м. Донецьк та Донецька область не діюча

7012 22891175 АЕ № 269400 02.09.2013 11.12.2013 10.12.2018 м. Черкаси та Черкаська область не діюча

7013 13815198 АЕ № 269401 02.09.2013 03.11.2013 02.11.2018 м. Золочів Львівської області телемереж діюча

7014 32745768 АЕ № 269403 02.09.2013 28.10.2013 27.10.2018 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Адміністрація морських 

портів України", 38727770, 
м. Київ

проспект Перемоги, 14, 
м. Київ, 01135

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Адміністрація морських 

портів України", 38727770, 
м. Київ

проспект Перемоги, 14, 
м. Київ, 01135

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Адміністрація морських 

портів України", 38727770, 
м. Київ

проспект Перемоги, 14, 
м. Київ, 01135

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Технічна компанія 

"МЕГА", 30606160, м. 
Лозова, Харківська обл., 

вул. Жовтнева, 6, кв. 25, 
м. Лозова, Харківська 

обл., 64602

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МІТ СКАЙНЕТ", 
38482642, м. Київ

вул. Керченська, 7/7, м. 
Київ, 03151

м. Київ, с. Новосілки Києво-
святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

вул. Лейпцизька, 15, м. 
Київ, 01601

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИПАРИС", 22007342, м. 
Артемівськ, Донецька обл., 

вул. Чайковського, 101, 
м. Артемівськ, 

Донецька обл., 84500

м. Часів Яр, м. Соледар Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Підприємство об'єднання 
громадян "СОЦІАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ІНФОКЛАС", 34659021, м. 

Славутич, Київська обл., 

вул. Героїв Дніпра, 2, м. 
Славутич, Київська 

обл., 07100

м. Славутич Київської області, м. 
Чернігів

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Техноторговий центр 
"Радіотехніка" у формі 

товариство з обмеженою 
відповідальністю, 

13815198, м. Золочів, 
Львівська обл., 

вул. Січових Стрільців, 
21, м. Золочів, 

Львівська обл., 80700

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", 32745768, смт 

Новотроїцьке, Донецька 
обл., 

вул. Кошового, 37-Б, 6, 
смт Новотроїцьке, 
Волноваський р-н, 

Донецька обл., 85732

смт Володимирівка Волноваського 
району Донецької обалсті

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 395 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7015 32745768 АЕ № 269404 02.09.2013 28.10.2013 27.10.2018 телемереж діюча

7016 32745768 АЕ № 269405 02.09.2013 28.10.2013 27.10.2018 телемереж діюча

7017 32745768 АЕ № 269406 02.09.2013 28.10.2013 27.10.2018 телемереж діюча

7018 37899139 АЕ № 269407 02.09.2013 27.08.2017 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", 32745768, смт 

Новотроїцьке, Донецька 
обл., 

вул. Кошового, 37-Б, 6, 
смт Новотроїцьке, 
Волноваський р-н, 

Донецька обл., 85732

смт Донське Волноваського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", 32745768, смт 

Новотроїцьке, Донецька 
обл., 

вул. Кошового, 37-Б, 6, 
смт Новотроїцьке, 
Волноваський р-н, 

Донецька обл., 85732

смт Очеретине Ясинуватського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Скіф-
ТВ", 32745768, смт 

Новотроїцьке, Донецька 
обл., 

вул. Кошового, 37-Б, 6, 
смт Новотроїцьке, 
Волноваський р-н, 

Донецька обл., 85732

смт Новотроїцьке Волноваського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІГА 

ТВ", 37899139, м. 
Дніпропетровськ

вул. Чернишевського, 4, 
м. Дніпропетровськ, 

49000

с. Нива Трудова Апостолівського 
району Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 396 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7019 37488781 АЕ № 269408 03.09.2013 02.09.2018 Автономна Республіка Крим діюча

7020 31137053 АЕ № 269409 04.09.2013 03.09.2018 телемереж діюча

7021 38112020 АЕ № 269410 02.09.2013 01.09.2018 м. Тростянець Сумської області телемереж діюча

7022 22142344 АЕ № 269411 06.09.2013 05.09.2018 Запорізької області діюча

7023 37771436 АЕ № 269417 19.09.2013 16.11.2016 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

7024 34977643 АЕ № 269418 13.09.2013 24.01.2014 23.01.2019 Кіровоградська область не діюча

7025 24821061 АЕ № 269419 18.09.2013 09.12.2013 08.12.2018 м. Донецьк та Донецької області ефірного телемовлення діюча

7026 33398404 АЕ № 269420 18.09.2013 24.01.2014 23.01.2019 м. Київ, Київська область діюча

7027 31168846 АЕ № 269421 18.09.2013 17.09.2018 м. Київ телемереж не діюча

7028 38274677 АЕ № 269422 18.09.2013 17.09.2018 телемереж не діюча

7029 36213065 АЕ № 269423 13.09.2013 12.09.2018 телемереж не діюча

7030 38688758 АЕ № 269424 18.09.2013 17.09.2018 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПІВДЕННІ 

ТРАНСПОРТНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", 37488781, м. 
Сімферополь, Автономна 

Республіка Крим

вул. Балаклавська, 68, 
офіс 509, м. 

Сімферополь, 
Автономна Республіка 

Крим, 95048

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МСП 

"ФОРМАТ", 31137053, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

провулок Трамвайний, 
31-А, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 87547

смт Ялта, смт Мангуш Донецької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Тростянецькі комп'ютерні 
мережі", 38112020, м. 

Тростянець, Сумська обл., 

вул. Горького, 50, м. 
Тростянець, Сумська 

обл., 42600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Радіостанція "Великий 
Луг", 22142344, м. 

Запоріжжя

вул. Матровсова, 8-А, 
м. Запоріжжя, 69057

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНК 

ТЕЛЕСЕРВІС", 37771436, 
м. Київ

вул. Богомольця, 2/37, 
офіс 11, м. Київ, 01024

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ШТОРМ-ТЕЛ", 34977643, 
м. Кіровоград

вул. Пашутінська, 
16/19,м. Кіровоград, 

25006

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРК 

НОВА ХВИЛЯ", 24821061, 
м. Донецьк

проспект 
Красногвардійський, 
12, м. Донецьк, 83076

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДАТАЛАЙН", 33398404, 
м. Київ

вул. Соснова, 50, м. 
Київ, 03131

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Науково-виробниче 

об'єднання "Інформаційні 
технології", 31168846, м. 

Київ

вул. Ревуцького, 5-А, м. 
Київ, 02091

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЮКС ЛАЙТ",  38274677, 
м. Вишневе, Київська обл., 

вул. Залізнична,3, м. 
Вишневе, Києво-

Святошинського р-н, 
Київської обл., 08132

с. Софіївська Борщагівка, с. 
Петропавлівська Борщагівка, с. Чайки, 

смт Чабани, м. Вишневе Київської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Подільські інтелектуальні 

системи", 36213065, м. 
Кам'янець Подільський, 

Хмельницька обл., 

вул. Шевченка, 23, кв. 
7, м. Кам'янець 
Подільський, 

Хмельницька обл., 
32300

м. Чернівці, м. Дунаївці Хмельницької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Гелексі 
плюс", 38688758, м. Київ

вул. Глибочицька, 33-
37, офіс 777, м. Киъв, 

04050

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 397 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7031 2824906856 АЕ № 269425 24.09.2013 23.09.2018 телемереж діюча

7032 30505206 АЕ № 269426 25.09.2013 24.09.2018 м. Чернігів телемереж не діюча

7033 32776335 АЕ № 269434 23.09.2013 23.12.2013 22.12.2018 діюча

7034 34633951 АЕ № 269435 24.09.2013 23.12.2013 22.12.2018 Харківська область діюча

7035 14310371 АЕ № 269436 17.09.2013 04.12.2013 03.12.2018 м. Донецьк діюча

7036 20572069 АЕ № 269437 19.09.2013 13.10.2013 12.10.2018 м. Київ, Київська область діюча

7037 35042882 АЕ № 269438 24.09.2013 23.09.2018 телемереж діюча

7038 31720260 АЕ № 269439 17.09.2013 11.11.2013 10.11.2018 Донецька область діюча

7039 30838059 АЕ № 269440 17.09.2013 16.12.2013 15.12.2018 м. Сімферополь телемереж не діюча

7040 32744209 АЕ № 269441 17.09.2013 13.01.2014 12.04.2019 Житомирської області ефірного телемовлення діюча

7041 327-44209 АЕ № 269442 17.09.2013 13.01.2014 12.04.2019 Житомирської області діюча

7042 30984311 АЕ № 269443 25.09.2013 09.01.2014 08.01.2019 Івано-Франківська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Бабкін Віктор 

Володимирович, 
2824906856, м. Васильків, 
Київської області, 08600

вул. Декабристів, 41, кв. 
13, м. Васильків, 

Київська обл., 08600

смт Чабани, с. Новосілки Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЬФА 
ОІЛ", 30505206, м. Чернігів

вул. Шевченка, 31, м. 
Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мобіком", 32776335, м. 
Київ

вул. Бердичівська, 1, м. 
Київ, 04116

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСНЕТ", 34633951, м. 
Харків

вул. Блюхера, 12, м. 
Харків, 61022

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Топаз", 

14310371, м. Донецьк

вул. Соколина, 1-А, м. 
Донецьк, 83012

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Бориспіль", 20572069, м. 
Бориспіль Київської 

області 

Міжнародний аеропорт 
"Бориспіль", м. 

Бориспіль, Київська 
обл., 08307

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕНТЕЛ", 35042882, м. 

Дніпропетровськ

вул. Фурманова, 15, к. 
301, м. 

Дніпропетровськ, 49000

м. Львів, м. Тернопіль, м. Луцьк, м. 
Рівне, м. Чернівці, м. Івано-Франківськ, 

м. Ужгород

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акцыонерне 
товариство "Приват-
онлайн", 30838059, м. 

Дніпропетровськ

вул Набережна 
Перемоги, 50, м. 

Дныпропетровськ, 
49094

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
Радіопередавальний центр 
Телерадіокомпанія "ЕФІР", 

32744209, м. Житомир

вул. Рильського, 9, офіс 
405-А, м. Житомир, 

10014

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
Радіопередавальний центр 
Телерадіокомпанія "ЕФІР", 

32744209, м. Житомир

вул. Рильського, 9, офіс 
405-А, м. Житомир, 

10014

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"Нетгруп-Телеком", 
30984311, м. Івано-

Франківськ

вул. Академіка 
Сахарова, 23, м. Івано-

Франківськ, 76018

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 398 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7043 24631372 АЕ № 269444 17.09.2013 15.01.2014 14.01.2019 Тернопільська область діюча

7044 20280935 АЕ № 269448 17.09.2013 27.11.2013 26.11.2018 Дніпропетровська область не діюча

7045 30084320 АЕ № 269450 27.09.2013 21.11.2013 20.11.2018 Одеська область діюча

7046 30080326 АЕ № 269451 27.09.2013 14.01.2014 13.01.2019 Одеська область діюча

7047 30084320 АЕ № 269452 27.09.2013 14.01.2014 13.01.2019 Одеська область у сільській місцевості діюча

7048 2608409220 АЕ № 269453 30.09.2013 29.09.2018 телемереж діюча

7049 38757028 АЕ № 269454 30.09.2013 29.09.2018 Автономна Республіка Крим діюча

7050 24651328 АЕ № 269455 30.09.2013 29.09.2018 м. Артемівськ Донецької області телемереж діюча

7051 24706621 АЕ № 269456 27.09.2013 15.12.2013 14.12.2018 м. Житомир та Житомирська область діюча

7052 30080326 АЕ № 269457 27.09.2013 25.11.2013 24.11.2018 Одеська область у сільській місцевості діюча

7053 30168190 АЕ № 286027 27.09.2013 25.11.2013 23.11.2018 Одеська область діюча

7054 38864201 АЕ № 269469 07.10.2013 06.10.2018 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
телерадіоорганізація 
"Українська хвиля", 

24631372, м. Тернопіль

вул. Руська, 52, м. 
Тернопіль, 46001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

вул. Гоголя, 15, м. 
Дніпропетровськ, 49044

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД", 
30084320, смт 

Хлібодарське, Одеська 
обл., 

господарство 
Одеського НВО 

"Еліта", смт 
Хлібодарське, 

Біляївський р-н, 
Одеська обл., 67667

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ", 
30080326, смт Авангард, 

Одеська обл., 

гуртожиток № 3, смт 
Авангард, 

Овідіопольський р-н, 
Одеська обл., 67823

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД", 
30084320, смт 

Хлібодарське, Одеська 
обл., 

господарство 
Одеського НВО 

"Еліта", смт 
Хлібодарське, 

Біляївський р-н, 
Одеська обл., 67667

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Кучма 

Світлана Олександрівна, 
2608409220, м. Болград, 

Одеська обл., 

вул. 25 Чапаєвської 
дивізії, 29, кв. 17 м. 

Болград, Одеська обл., 
68702

с. Оксамитне Болградського району 
Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АГРОНЕТ", 38757028, м. 
Сімферополь,  Автономна 

Республіка Крим

вул. Балаклавська, 68, 
офіс 205, м. 

Сімферополь, 
Автономна Республіка 

Крим, 95048

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

виробничо-торговельна 
фірма "Кабельні мережі 
колективного прийому 

телебачення", 24651328, м. 
Артемівськ, Донецька обл., 

вул. Радянська, 25, м. 
Артемівськ, Донецька 

обл., 84500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю рекламне 
агенство телерадіокомпанія 
"ОРТА-Форум", 24706621, 

м. Житомир

вул. Київська, 1, м. 
Житомир, 10014

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ", 
30080326, смт Авангард, 

Одеська обл., 

гуртожиток № 3, смт 
Авангард, 

Овідіопольський р-н, 
Одеська обл., 67823

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ-ПІВНІЧ", 
30168190, смт 

Чорноморське, Одеська 
обл., 

БОС, 40, смт 
Чорноморське, 

Комінтернівський р-н, 
Одеська обл., 67570

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІНЕТ", 

38864201, м. Київ

вул. Лєскова, 3, м. Київ, 
01011

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 399 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7055 33836269 АЕ № 269473 07.10.2013 25.03.2017 м. Запоріжжя телемереж не діюча

7056 37692852 АЕ № 269474 04.10.2013 03.10.2018 телемереж діюча

7057 33736178 АЕ № 269479 14.10.2013 02.03.2016 Надання в користування каналів електрозв'язку міжнародних не діюча

7058 2107106730 АЕ № 269480 14.10.2013 03.03.2014 м. Красноармійськ Донецької області телемереж не діюча

7059 2107106730 АЕ № 269481 14.10.2013 30.11.2016 телемереж не діюча

7060 25291464 АЕ № 269482 15.10.2013 29.01.2014 28.01.2019 м. Київ діюча

7061 01072609 АЕ № 269484 15.10.2013 20.01.2014 19.01.2019 не діюча

7062 01072609 АЕ № 269485 15.10.2013 20.01.2014 09.01.2019 м. Харків та Харківська область не діюча

7063 01072609 АЕ № 269486 15.10.2013 20.01.2014 19.01.2019 м. Чернігів та Чернігівська область не діюча

7064 2945222844 АЕ № 269487 15.10.2013 14.10.2018 м. Гребінка Полтавської області телемереж не діюча

7065 2718201272 АЕ № 269488 16.10.2013 15.10.2018 смт Чкаловське Харківської області телемереж діюча

7066 2915706796 АЕ № 269489 16.10.2013 15.10.2018 смт Черняхів Житомирської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"БЕРИЛА", 33836269, м. 

Запоріжжя

вул. Героїв 
Сталінграду, 50, м. 
Запоріжжя, 69002

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ХоумТелеком", 37692852, 
м. Кам'янка-Дніпровська, 

Запорізька обл., 

вул. Леніна, 31, кв. 38, 
м. Кам'янка-
Дніпровська, 
Кам'янсько-

Дніпровський р-н, 
Запорізька обл., 71300

с. Водяне, с. Велика Знам'янка, с. 
Нововодяне, с. Новодніпровка, с. 

Дніпровка, с. Іванівка Кам'янсько-
Дніпровського району Запорізької 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЮРК 

ТЕЛЕКОМ ІНТЕРНЕШНЛ 
ЮЕЙ", 33736178, Київ

вул. Заболотного 
Академіка, 20-А, м. 

Київ, 03187

м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська, Львівська, 
Миколаївська, Одеська,            

Рівненська, Херсонська, Чернігівська 
області, АР Крим

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сніцар Олександр 

Антонович, 2107106730, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

вул. Коцюбинського, 
26, м. Добропілля, 

Донецька обл., 85000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сніцар Олександр 

Антонович, 2107106730, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

вул. Коцюбинського, 
26, м. Добропілля, 

Донецька обл., 85000

м. Добропілля, м. Білицьке, смт 
Водянське Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ

вул. Московська, 24, кв. 
47, м. Київ, 01042

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

м. Суми та Сумська області, м. Полтава 
та Полтавська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ", 
01072609, м. Харків

вул. Червоноармійська, 
7, м. Харків, 61052

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Варєнікова Оксана 

Миколаївна, 2945222844, с. 
Березівка, Полтавська обл., 

вул. 70-річчя Жовтня, 
70-Б, с. Березівка, 

Гребінківський р-н, 
Полтавська обл., 37441

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Татаров Олег 
Вікторович, 2718201272, с. 
Кочеток, Харківська обл., 

вул. Гагаріна, 7-Б, кв. 
39, с. Кочеток, 

Харківська обл., 63513

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Іваницький Олександр 

Дмитрович, 2915706796, 
смт Черняхів, Житомирська 

обл., 

вул. Калініна, 10, смт 
Черняхів, Житомирська 

обл., 12301

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 400 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7067 35923410 АЕ № 269490 17.10.2013 16.10.2018 м. Ковель Волинської області телемереж діюча

7068 31255692 АЕ № 269491 17.10.2013 09.02.2014 08.02.2019 м. Кузнецовськ Рівненської області телемереж діюча

7069 20667462 АЕ № 269492 14.10.2013 16.05.2016 не діюча

7070 35745743 АЕ № 269500 24.10.2013 06.11.2017 м. Конотоп Сумської області телемереж діюча

7071 35201401 АЕ № 269494 14.10.2013 10.01.2016 м. Шостка Сумської області телемереж не діюча

7072 23420213 АЕ № 269495 17.10.2013 16.10.2018 телемереж діюча

7073 21979666 АЕ № 269499 17.10.2013 16.10.2018 м. Макіївка Донецької області телемереж діюча

7074 21560766 АЕ № 286001 23.10.2013 03.02.2014 02.02.2019 Україна діюча

7075 30008695 АЕ № 286004 21.10.2013 20.10.2018 телемереж діюча

7076 35998947 АЕ № 286008 25.10.2013 24.10.2018 м. Свердловськ Луганської області телемереж діюча

7077 3051521988 АЕ № 286009 23.10.2013 22.10.2018 м. Броди Львівської області телемереж діюча

7078 2327816252 АЕ № 286010 25.10.2013 24.10.2018 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"КОВЕЛЬСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ , 
ТЕЛЕФОНІЯ, ІНТЕРНЕТ", 

35923410, м. Ковель, 
Волинська обл., 

вул. Варшавська, 5, кв. 
7, м. Ковель, Волинська 

обл., 45000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія Енергія", 
31255692, м. Кузнецовськ, 

Рівненська обл., 

м-н Будівельників, 1, 
кв., 7-х, м. Кузнецовськ, 
Рівненська обл., 34400

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРЕЛКОМ", 20667462, м. 
Сімферополь

вул. Долгоруковська, 
33, м. Сімферополь, 

95006

м. Севастополь, Автономна Республіка 
Крим

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юасіті", 

35745743, м. Київ

вул. Дегтярівська, 8-А, 
офіс 204, м. Київ, 04050

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юасіті 

Телеком", 35201401, м. 
Київ

вул. Дегтярівська, 8-А, 
офіс 204, м. Київ, 04050

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОН 
АПЕКС", 23420213, м. 

Донецьк

проспект Театральний, 
24, м. Донецьк, 83050

смт Гольмівський, м. Горлівка 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПІК", 
21979666, м. Макіївка, 

Донецька обл., 

вул. Абакумова, 1, м. 
Макіївка, Донецька 

обл., 86104

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ, 

бульвар Т. Шевченка, 
18, м. Київ, 01601

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж проводового радіомовлення

проводове 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробничий комерційний 
центр "ПОТЕНЦІАЛ", 
30008695, м. Луганськ

вул. Мадридська, 68, м. 
Луганськ, 91028

м. Луганськ, с. Розкішне, смт 
Георгієвка, с. Фабричне, смт 
Челюскінець, смт Леніна, смт 

Врубівський, смт Успенка 
Лутугінського району Луганської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ОПТІМА-СХІД", 

35998947, м. Краснодон, 
Луганська обл., 

вул. Петра Котова, 8, 
кв. 1, м. Краснодон, 

Луганська обл., 94407

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Шаповал Руслана 

Мирославівна, 3051521988, 
м. Броди, Львівської обл., 

вул. Богуна, 60, кв. 12, 
м. Броди, Львівська 

обл., 80600

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Хомич Геннадій 

Миколайович, 2327816252, 
м. Горлівка, Донецька обл., 

вул. Безсонова, 15/41, 
м. Горлівка, Донецька 

обл., 84624

селище Новолуганське Артемівського 
району Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 401 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7079 2107106730 АЕ № 286011 25.10.2013 04.03.2014 03.03.2019 м. Красноармійськ Донецької області телемереж діюча

7080 33635633 АЕ № 286012 24.10.2013 15.01.2014 14.01.2019 м. Київ телемереж не діюча

7081 20467409 АЕ № 286013 24.10.2013 04.02.2014 03.02.2019 Закарпатська область ефірного телемовлення діюча

7082 21560766 АЕ № 286014 23.10.2013 03.02.2014 02.02.2019 Вінницької області діюча

7083 01073828 АЕ № 286021 30.10.2013 09.12.2013 08.12.2018 не діюча

7084 01073828 АЕ № 286022 30.10.2013 09.12.2013 08.12.2018 не діюча

7085 34163568 АЕ № 286023 30.10.2013 29.10.2018 телемереж діюча

7086 38727770 АЕ № 286044 15.10.2013 15.12.2013 14.12.2018 Одеська область діюча

7087 1854809451 АЕ № 286025 06.11.2013 02.06.2014 01.06.2019 Київська область діюча

7088 1854809451 АЕ № 286026 06.11.2013 06.05.2014 05.05.2019 м. Київ, Сумська області діюча

7089 31720260 АЕ № 286034 06.11.2013 11.11.2013 10.11.2018 не діюча

7090 31720260 АЕ № 286035 06.11.2013 11.11.2013 10.11.2018 Україна не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сніцар Олександр 

Антонович, 2107106730, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

вул. Коцюбинського, 
26, м. Добропілля, 

Донецька обл., 85000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"В.О.К.С.", 33635633, м. 
Київ

проспект Героїв 
Сталінграду, 49-Б, м. 

Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"СПЕКТР", 20467409, м. 
Ужгород, Закарпатська 

обл.,

вул. Белінського, 8, кв. 
3, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 
88000

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ, 

бульвар Т. Шевченка, 
18, м. Київ, 01601

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Придніпровська 

залізниця", 01073828, м. 
Дніпропетровськ

проспект Карла 
Маркса, 108, м. 

Дніпропетровськ, 49600

м. Запоріжжя та Запоріжської області, 
Автономна Республіка Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Придніпровська 

залізниця", 01073828, м. 
Дніпропетровськ

проспект Карла 
Маркса, 108, м. 

Дніпропетровськ, 49600

 м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"АРТІМАКС", 34163568, 

смт Голованівськ, 
Кіровоградська обл., 

вул. Будьонного, 8, смт 
Головонівськ, 

Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл., 

26500

смт Побузьке Голованівського району 
Кіровоградської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Адміністрація морських 

портів України", 38727770, 
м. Київ

проспект Перемоги, 14, 
м. Київ, 01135

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Череда Григорій 

Васильович, 1854809451, м. 
Київ

вул. Закревського, 13-А, 
кв. 49, м. Київ, 02217

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Череда Григорій 

Васильович, 1854809451, м. 
Київ

вул. Закревського, 13-А, 
кв. 49, м. Київ, 02217

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

м. Севастополь, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Полтавська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька, Чернігівська областей

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку

із застосуванням лише 
технології ІР-телефонії 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого міжнародного телефонного 
зв'язку

з використанням лише 
технології ІР-телефонії



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 402 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7091 22618019 АЕ № 286036 11.11.2013 10.11.2018 м. Первомайський Харківської області телемереж діюча

7092 22485498 АЕ № 286037 11.11.2013 10.11.2018 телемереж діюча

7093 34783432 АЕ № 286039 11.11.2013 03.11.2015 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж не діюча

7094 36535063 АЕ № 286040 11.11.2013 29.12.2014 м. Запоріжжя телемереж не діюча

7095 31720260 АЕ № 286041 07.11.2013 20.01.2014 19.01.2019 Вінницька область діюча

7096 38693485 АЕ № 286045 25.11.2013 24.11.2018 телемереж діюча

7097 2373803833 АЕ № 286050 28.11.2013 15.12.2013 14.12.2018 телемереж діюча

7098 38482642 АЕ № 286051 28.11.2013 29.08.2018 телемереж діюча

7099 38251207 АЕ № 286052 28.11.2013 11.08.2018 м. Сєвєродонецьк Луганської орбласті телемереж діюча

7100 2959021993 АЕ № 286053 29.11.2013 28.11.2018 телемереж діюча

7101 34716440 АЕ № 286054 29.11.2013 28.11.2018 м. Київ не діюча

7102 38699906 АЕ № 286055 29.11.2013 28.11.2018 м. Бердянськ Запорізької області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПОБУТРАДІОТЕХНІКА-

ТЕЛЕКОМПАНІЯ ОРБІТА-
ТВ", 22618019, м. 

Первомайськ, Харківської 
обл., 

1/2 мікрорайон, 58, м. 
Первомайськ, 

Харківської обл., 64102

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕНЕТ", 22485498, м. 

Одеса

вул. Велика 
Арнаутська, 2-А, м. 

Одеса, 65012

м. Одеса,  м. Білгород-Дністровський,  
м. Іллічівськ, смт Чорномарське 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телевізійні кабельні 
мережі "Всесвіт", 34783432, 

м. Первомайськ, 
Миколаївської обл., 

вул. Грушевського, 41, 
кв. 58, м. Первомайськ, 

Миколаїівська обл., 
55213

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-НЕТ", 36535063, 

м. Запоріжжя

проспект Леніна, 159, 
офіс 66, м. Запоріжжя, 

69005

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СВІТ-НЕТ", 38693485, м. 

Кіровоград

провулок Балківський, 
33 м. Кіровоград, 25011

м. Кіровоград, м. Новоукраїнка, смт 
Олександрівка, м. Мала Виска 

Кіровоградської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватний підприємець 
Русиняк Володимир 

Іванович, 2373803833, м. 
Бурштин, Івано-

Франківська обл., 

вул. С. Бандери, 34, кв. 
128, м. Бурштин, 

Галицький р-н, Івано-
Франківська обло 77111

м. Бурштин Галицького району Івано-
Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МІТ СКАЙНЕТ", 
38482642, м. Київ

провулок Ніжинський, 
2-4, літера "А", офіс № 

11, м. Київ, 03058

м. Київ, с. Новосілки Києво-
Святошинського району Київської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМПАНІЯ "СТВ", 

38251207, м. 
Сєвєродонецьк, Луганської 

обл., 

вул. Гагаріна, 93, м. 
Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Рябенко Олександр 

Сергійович, 2959021993, с. 
Восход, АРК

вул. Спортивна, 10, кв. 
10, с. Восход, 

Красногвардійський р-
н, Автономна 

Республіка Крим, 97020

селище Видне та села Восход 
Красногвардійського району 

Автономної Республіки Крим 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛІАСОНЕРА 

ІНТЕРНЕШНЛ КЕРРІЕР 
ЮКРЕЙН" 34716440, м. 

Київ

вул. Введенська, 29/58, 
м. Київ, 04071

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Онет" 
38699906, м. Бердянськ 

Запорізької обл., 

71128, Запорізька 
обл., м. Бердянськ, с. 
Нововасилівка, вул.. 

Гагаріна, 52

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 403 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7103 38724036 АЕ № 286056 02.12.2013 01.12.2018 телемереж діюча

7104 23820881 АЕ № 286063 04.12.2013 24.02.2014 23.02.2019 м. Конотоп Сумської області телемереж діюча

7105 34960158 АЕ № 286064 04.12.2013 03.12.2018 телемереж діюча

7106 33775070 АЕ № 286065 04.12.2013 03.12.2018 телемереж діюча

7107 33519981 АЕ № 286066 04.12.2013 07.07.2015 м. Кіровоград телемереж не діюча

7108 30200218 АЕ № 286067 05.12.2013 04.12.2018 телемереж діюча

7109 33598644 АЕ № 286068 05.12.2013 04.12.2018 м. Київ діюча

7110 38251008 АЕ № 286069 06.12.2013 05.12.2018 телемереж діюча

7111 33979194 АЕ № 286070 11.12.2013 07.10.2014 м. Чернівці телемереж не діюча

7112 32717531 АЕ № 286075 16.12.2013 15.12.2018 м. Донецьк телемереж діюча

7113 23662258 АЕ № 286080 20.12.2013 21.04.2014 20.04.2019 Автономна Республіка Крим діюча

7114 38740220 АЕ № 286081 20.12.2013 19.12.2018 м. Нова Каховка Херсонської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЄВРО-КВОЛІТІ", 

38724036, с. Великий 
Дальник, Біляївського р-н, 

Одеської обл., 

вул. Маяцька Дорога, 
15 Б, с. Великий 

Дальник, Біляївський р-
н, Одеська обл., 67668

с. Великий Дальник  Біляївського 
району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Комерційне підприємство 
"ІНТЕРТЕЛЕКОМ", 
23820881, м. Суми 

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські цифрові 
комунікації", 34960158, м. 

Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

м. Київ, м. Харків, м. Донецьк, м. Рівне, 
м. Одеса, м. Запоріжжя, м. 

Дніпропетровськ, м. Луганськ, м. 
Полтава, м. Суми, м. Чугуїв, смт 

Пісочин Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Дельта-електронікс", 
33775070, м. Ровеньки, 

Луганська обл., 

вул. Тимірязєва, 70-А, 
м. Ровеньки, Луганська 

обл., 94701

смт Ясенівський, смт Пролетарський, 
смт Дзержинського, с. Дякова, с. 

Рафайлівка,  с. Кошари Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІСП ШТОРМ", 33519981, 

м. Кіровоград

вул. Чорновола 
В'ячеслава, 1-В, м. 
Кіровоград, 25006

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІМПУЛЬС" 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"ІМПУЛЬС-ТБ", 30200218, 

м. Київ

вул. Ревуцького, 46, м. 
Київ, 02140

м. Кам'янець-Подільський, с. Жовтневе 
Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛАМІС УКРАЇНА", 

33598644, м. Київ

вул. Грушевського, 
28/2, н/п № 43, м. Київ, 

01021

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХЕППІНЕТ", 38251008, с. 
Требухів, Київська обл., 

вул. Шевченка, 5, с. 
Требухів, Київська обл., 

07454

с. Требухів, с. Красилівка Київської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
фірма "ФЕНІКС ВТ", 
33979194, Чернівці

проспект Незалежності, 
114-А, офіс 218-1-218-
7, м. Чернівці, 58029

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЦЕНТР 

СУПУТНИКОВОГО 
КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
"ДОНСАТТВ ПЛЮС", 
32717531, м. Донецьк

вул. Петровського, 99-
А, м. Донецьк, 83120

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сайфер", 
23662258, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка 
Крим

проспект Кірова, 14, кв. 
88, м. Сімферополь, 

Автономна Республіка 
Крим, 95011

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"РУБІНТЕЛЕКОМ", 
38740220, м. Нова Каховка, 

Херсонська обл., 

проспект Перемоги, 13, 
кв. 327, м. Нова 

Каховка, Херсонська 
обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 404 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7115 34658033 АЕ № 286089 20.12.2013 20.12.2013 19.12.2018 м. Хмільник Вінницької області телемереж не діюча

7116 38011794 АЕ № 286090 20.12.2013 19.12.2018 м. Первомайськ Миколаївської області телемереж діюча

7117 30109015 АЕ № 286091 26.12.2013 25.11.2013 24.11.2018 м.Одеса та Одеська область діюча

7118 32318962 АЕ № 286104 26.12.2013 25.12.2018 діюча

7119 35406472 АЕ № 286105 26.12.2013 25.12.2018 м. Одеса та Одеської області діюча

7120 38765994 АЕ № 286106 25.12.2013 24.12.2018 м. Київ, м. Харків телемереж діюча

7121 38936637 АЕ № 286107 27.12.2013 26.12.2018 телемереж діюча

7122 31720260 АЕ № 286111 08.01.2014 11.11.2013 10.11.2018 міжміського діюча

7123 31720260 АЕ № 286112 08.01.2014 11.11.2013 10.11.2018 Україна міжнародного діюча

7124 32771630 АЕ № 286113 09.01.2014 09.01.2014 08.01.2019 м. Бориспіль Київської області телемереж діюча

7125 35615692 АЕ № 286115 09.01.2014 09.01.2014 08.01.2019 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж діюча

7126 2513309461 АЕ № 286127 09.01.2014 08.01.2019 м. Пирятин Полтавської області телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", 34658033, 
м. Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Леніна, 55, м. 
Бердичів, 

Житомирськуа обл., 
13300

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФОБОСС-ТЕЛЕКОМ", 
38011794, м. Первомайськ, 

Миколаївська обл., 

вул. Достоєвського, 14, 
каб. 75, м. 

Первомайськ, 
Миколаївська обл., 

55200

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул. М. Арнаутська, 66, 
м. Одеса, 65007

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИМСЬКА ВОЛНА", 

32318962, м. Сімферополь

вул. Дибенка, 16, кв. 1, 
м. Сімферополь, 

Автономна Республіка 
Крим, 95000

смт Молодіжне Сімферопольського 
району Автономної Республіки Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОМІР", 35406472, м. 
Одеса

проспект Академіка 
Глушка, 11-И, м. Одеса, 

65113

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМ ІНВЕСТ 2000", 

38765994, м. Київ

вул. Маршала 
Тимошенко, 21, корпус 

3, м. Київ, 04212

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ 

МЕРЕЖІ", 38936637, м. 
Мар'їнка, Донецька обл., 

проспект Ворошилова, 
34, к. 5, м. Мар'їнка, 

Мар'їнського р-н, 
Донецької обл., 85600

м. Красногорівка Мар'їнського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

м. Севастополь, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська, 
Одеська, Полтавська, Сумська, 

Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька, Чернігівська областей

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого міжнародного телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозвязку 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", 

32771630

проспект Павла 
Тичини, 2, м. Київ, 

02098

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ІНТЕЛКОН", 35615692

вул. Луначарського, 10, 
м. Олександрія, 

Кіровоградська обл., 
28000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Рудновська Віолета 

Борисівна, 2513309461

вул. Гоголя, 101, кв. 6, 
м. Миргород, 

Полтавська обл., 37600

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 405 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7127 30133189 АЕ № 286128 13.01.2014 12.01.2019 Рівненської області діюча

7128 38613504 АЕ № 286129 14.01.2014 13.01.2019 телемереж діюча

7129 33092308 АЕ № 286130 14.01.2014 13.01.2019 телемереж діюча

7130 38843915 АЕ № 286131 15.01.2014 14.01.2019 м. Чернівці телемереж діюча

7131 30846274 АЕ № 286132 15.01.2014 14.01.2019 телемереж діюча

7132 2561211332 АЕ № 286133 15.01.2014 14.01.2019 м. Макіївка Донецької області телемереж діюча

7133 02647763 АЕ № 286134 15.01.2014 14.01.2019 м. Бердянськ Запорізької області проводове радіомовлення діюча

7134 00191000 АЕ № 286135 16.01.2014 15.01.2019 не діюча

7135 3062417292 АЕ № 286136 16.01.2014 15.01.2019 м. Буча Київської області телемереж діюча

7136 2545906034 АЕ № 286137 14.01.2014 09.02.2014 08.02.2019 м. Гірське Луганської області телемереж діюча

7137 13578219 АЕ № 286138 14.01.2014 13.02.2017 м. Житомир та Житомирська область ефірного телемовлення не діюча

7138 13345692 АЕ № 286150 21.01.2014 28.04.2014 27.04.2019 м. Луцьк телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - 
ФІРМА "ІНФОКОМ", 

30133189

вул. Грушевського, 41, 
м. Рівне, 33023

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АлексНетСолюшн", 
38613504

вул. Радянська, 3, офіс 
4, м. Новоград-

Волинський, 
Житомирська обл., 

11700

м. Новоград-Волинський Житомирської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ВІДІ-

С", 33092308

квартал 40 років 
Перемоги, 1, кв. 85, м. 
Лутугине, Луганська 

обл., 92000

м. Лутугине Луганської області, м. 
Димитров Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МТКнет", 38843915

вул. Червоноармійська, 
107, кв. 45, м. Чернівці, 

58000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТУДІЯ КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ "ЕКРАН", 
30846274

вул. Незалежності, 82-
А, м. Яготин, Київська 

обл., 07700

м. Яготин Яготинського району 
Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Самофалов Юрій 

Євгенович, 2561211332

квартал Северний, 14, 
кв. 16, м. Макіївка, 

Донецька обл., 86147

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"Приазовкурорт", 02647763

вул. 
Котляревського/Волков
а, 12/24, м. Бердянськ, 
Запорізька обл., 71100

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Відкрите акціонерне 
товариство "ПІВДЕННИЙ - 

ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ", 00191000

м. Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н, 

Дніпропетровська обл., 
50026

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Панчук Євген 

Вікторович, 3062417292

вул. Жукова, 45, кв. 
313, м. Київ, 02166

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Желєзний Едуард 
Володимирович, 

2545906034

вул. Свердлова, 8, м. 
Гірське, Луганська обл., 

93292

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕС 

ЛТД", 13578219

провулок Меблевий, 3-
А, офіс № 33, м. 
Житомир, 10001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Відкрите акціонерне 
товариство "Корпорація 

"Аверс", 13345692

проспект Соборності, 
28, м. Луцьк, 43000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 406 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7139 2749017730 АЕ № 286151 23.01.2014 03.06.2014 02.06.2019  телемереж діюча

7140 30646532 АЕ № 286152 21.01.2014 16.07.2014 15.07.2019 м. Одеса, Одеська обл.,. діюча

7141 33863596 АЕ № 286153 21.01.2014 20.01.2019 м. Київ телемереж діюча

7142 34782859 АЕ № 286154 21.01.2014 20.01.2019 м. Іршава, Закарпатська обл. телемереж діюча

7143 33466275 АЕ № 286155 20.01.2014 17.02.2014 м. Енергодар Запорізької області телемереж не діюча

7144 2971603533 АЕ № 286156 21.01.2014 20.01.2019 телемереж діюча

7145 22308804 АЕ № 286158 23.01.2014 27.04.2014 26.04.2019 м. Керч Автономна Республіка Крим телемереж діюча

7146 38768728 АЕ № 286162 22.01.2014 21.01.2019 м. Київ діюча

7147 2086507813 АЕ № 286163 30.01.2014 29.01.2019 м. Біла Церква телемереж діюча

7148 1716825136 АЕ № 286164 30.01.2014 29.01.2019 м. Біла Церква телемереж діюча

7149 38552761 АЕ № 286166 31.01.2014 30.01.2019 м. Кролевець Сумської області телемереж діюча

7150 23128352 АЕ № 286167 31.01.2014 30.01.2019 місто Макіївка Донецької області телемереж діюча

7151 33466275 АЕ № 286171 03.02.2014 18.02.2014 17.02.2019 м. Енергодар Запорізької області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Горбік Володимир 

Григорович, 2749017730

вул. Мічуріна, 11, 
селище Новолуганське 

Артемівський р-н, 
Донецька обл., 84573

с. Новолуганське Артемівського району 
Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЄЛС ТЕЛЕКОМ", 

30646532

вул. Велика 
Арнаутська, 15, м. 

Одеса, Приморський р-
н., Одеська обл., 65012 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА 
БЕЗПЕКИ", 33863596

проспект Ілліча, 17-Б, 
м. Донецьк, 83003

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство "ІР 
НЕТ", 34782859

вул. Гагаріна, 14, кв. 1, 
м. Іршава, Іршавський 
р-н., Закарпатська обл., 

90100

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІ

Я "ОРІОН-МЕДІА", 
33466275

проспект 
Будівельників, 22, м. 

Енергодар, Запорізька 
обл., 71502

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Коваленко Руслан 
Олександрович, 

2971603533

вул. Гагаріна, 27, кв. 10, 
м. Верхньодніпровськ, 
Верхньодніпровський 
р-н, Дніпропетровська 

обл., 51600

м. Верхньодніпровськ 
Верхньодніпровського району 

Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

 Мале приватне 
підприємство "СіС", 

22308804

вул. Генерала Петрова, 
6, кв. 83, м. Керч, 

Автономна Республіка 
Крим, 98319

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О-
НЕТ", 38768728, м. 

Донецьк

вул. Творча, 27, м. 
Донецьк, 83023

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ступак Юрій Іванович, 

2086507813

09100, вул..Некрасова 
95, кв. 142, м. Біла 

Церква, Київська обл.,

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Куліцький Анатолій 

Родіонович, 1716825136

вул. Червонофлотська 
21, кв. 1 м. Біла Церква, 

Київської обл., 09112

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТК ВА 

СПЕЙС", 38552761

вул. Ломоносова, 16-А, 
м. Кролевець, 

Кролевецький р-н, 
Сумська обл., 41300

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СПУТНІК TV", 23128352

квартал Гвардійський, 
буд. 14, кв.118, м. 

Макіївка, Донецька 
область, 86147

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телерадіоорганізація 
"Оріон-Медіа", 33466275, 
м. Енергодар, Запорізька 

обл., 

проспект 
Будівельників, 22, м. 

Енергодар, Запорізька 
обл., 71503

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 407 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7152 14333937 АЕ № 286185 11.02.2014 04.12.2013 03.12.2018 Україна не діюча

7153 36525956 АЕ № 286188 11.02.2014 28.01.2015 м. Галич Івано-Франківської області  телемереж не діюча

7154 00191000 АЕ № 286194 13.02.2014 15.01.2019 діюча

7155 19028202 АЕ № 286198 14.02.2014 28.01.2014 27.01.2019 міжміського не діюча

7156 19028202 АЕ № 286199 14.02.2014 31.12.2013 30.12.2018 не діюча

7157 34456687 АЕ № 286207 25.02.2014 24.02.2019 телемереж не діюча

7158 20280935 АЕ № 286208 25.02.2014 31.12.2015 не діюча

7159 20280935 АЕ № 286209 25.02.2014 01.01.2016 не діюча

7160 20280935 АЕ № 286210 25.02.2014 30.11.2016 не діюча

7161 20280935 АЕ № 286211 25.02.2014 02.07.2017 м. Херсон та Херсонська область не діюча

7162 20280935 АЕ № 286212 25.02.2014 16.10.2017 Дніпропетровська область не діюча

7163 20280935 АЕ № 286213 25.02.2014 31.12.2018 діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МТС 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

вул. Лейпцизька, 15, м. 
Київ, 01601

Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з 
рухомими об'єктами та надання послуг з їх 

використанням

ліцензія дає право ліцензіату 
розробляти, споруджувати, 
володіти та експлуатувати 

мережі стільникового зв’язку 
загального користування 

NMT-450, Нордик стандарт, 
GSM-900, PSN, DCS-1800 та 
надавати відповідні послуги 

зв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Вайком", 36525956, м. 

Галич, Івано-Франківської 
обл., 

вул. Н. Вівчаренко, 1-А, 
офіс 4, м. Галич, 

Галицького р-н, Івано-
Франківської обл., 

77100

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "ПІВДЕННИЙ - 

ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТт", 00191000, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровськ

м. Кривий Ріг, 
Інгулецький р-н, 

Дніпропетровська обл., 
50026

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ, 

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Україна (крім м.Київ, м.Одеси та 
Одеської області, м.Донецька та 
Донецької області, м.Харкова та 

Харківської області, 
м.Дніпропетровська та 

Дніпропетровської області, м.Львова та 
Львівської області)

надання послуг міжміського комутованого 
телефонного зв’язку в мережах зв’язку загального 

користування, з правом надання послуг зв’язку 
абонентам місцевих телефонних мереж при наявності 

технічної можливості

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ, 

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

м.Київ, м.Одеса та Одеська область, 
м.Донецьк та Донецька область, 
м.Харків та Харківська область, 

м.Дніпропетровськ та Дніпропетровська 
область, м.Львів та Львівська область

надання послуг міжнародного та міжміського 
комутованого телефонного зв’язку в мережах зв’язку 

загального користування, з правом надання послуг 
зв’язку абонентам місцевих телефонних мереж при 

наявності технічної можливості

міжнародного та 
міжміського

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДТЕК СЕРВІС", 34456687, 
83000 м. Донецьк, бульвар 

Шевченка, 11

бульвар Шевченка, 11, 
м. Донецьк, 83000

м. Ровеньки, м. Свердловськ, м. 
Антрацит, м. Червоний партизан, смт 

Фащівка Луганської області; м. 
Запоріжжя; м. Дніпропетровськ, м. 

Зеленоділськ Дніпропетровської 
області; м. Львів, пмт Добротвір 

Львівської області; м. Бурштин Івано-
Франківської області; м. Ладижин 

Вінницької області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Рівненська, Тернопільська, Черкаська, 
Київська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Київська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Черкаська, Чернівецька, 
м. Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
цифрового 

стільникового 
стандарту CDMA 800

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 
Інвест", 20280935, м. 

Дніпропетровськ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Харківська, Запорізька, Донецька, 
Луганська, Черкаська, Кіровоградська, 

м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м. Київ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м. Київ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м. Київ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Вінницька, Волинська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, 
Луганська, Полтавська, харківська, 

Херсонська, Чернігівська області, м. 
Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 408 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7164 20280935 АЕ № 286214 25.02.2014 26.11.2018 Дніпропетровська область діюча

7165 2921115092 АЕ № 286193 14.02.2014 13.02.2019 телемереж діюча

7166 22599262 АЕ № 286215 26.02.2014 01.01.2016 Україна не діюча

7167 22599262 АЕ № 286216 26.02.2014 14.07.2018 м. Київ діюча

7168 30168976 АЕ № 286217 26.02.2014 14.11.2015 телемереж не діюча

7169 30613748 АЕ № 286218 26.02.2014 02.10.2014 01.10.2019 Полтавська, Кіровоградська області діюча

7170 31301324 АЕ № 286219 03.03.2014 20.05.2014 19.05.2019 м. Донецьк телемереж діюча

7171 31720260 АЕ № 286220 04.03.2014 29.05.2014 28.05.2019 Дніпропетровська область діюча

7172 37115208 АЕ № 286237 05.03.2014 13.07.2016 м. Карлівка Полтавської області телемереж не діюча

7173 37115208 АЕ № 286238 05.03.2014 15.05.2018 телемереж діюча

7174 2828417744 АЕ № 286240 04.03.2014 26.05.2014 03.03.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7175 34981026 АЕ № 286241 11.03.2014 15.06.2014 14.06.2019 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м. Київ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Лук'яненко 

Олександр Іванович, 
2921115092, смт Свеса, 

Ямпільський р-н, Сумська 
обл., 

вул. Куйбишева, 3, кв. 
153, смт Свеса, 

Ямпільський р-н, 
Сумська обл., 41226

смт Свеса Ямпільського району 
Сумської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", 22599262, м. 

Київ

бульвар Русанівський, 
7, м. Київ, 02154

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
цифрового стільникового 
зв'язку стандарту CDMA-

800 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", 22599262, м. 

Київ

бульвар Русанівський, 
7, м. Київ, 02154

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕЛЕКТРОН - СЕРВІС", 
30168976, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Лермонтова, 1, 
приміщення 81, м. 

Кривий ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50002

м. Кривий Ріг Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сетілайт", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39614

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Донбаські електронні 
комунікації", 31301324, м. 

Донецьк

бульвар Пушкіна, 23, м. 
Донецьк, 83001

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АірНет", 

37115208, м. Карлівка, 
Полтавська обл., 

вул. Леніна, 44-А, м. 
Карлівка, Полтавської 

обл., 39500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АірНет", 

37115208, м. Карлівка, 
Полтавська обл., 

вул. Леніна, 44-А, м. 
Карлівка, Полтавської 

обл., 39500

смт Машівка Машівського району 
Полтавської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Котова Аліна 

Володимирівна, 
2828417744, м. Запоріжжя

вул. Тенісна, 14, кв. 34, 
м. Запоріжжя, 60067

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДРІМ 

ЛАЙН ХОЛДІНГ", 
34981026, м. Київ

вул. Предславинська, 
28, м. Київ, 03150

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 409 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7176 34658033 АЕ № 286246 11.03.2014 03.05.2017 м. Бердичів Житомирської області телемереж не діюча

7177 34658033 АЕ № 286247 11.03.2014 19.12.2018 м. Хмільник Вінницької області телемереж діюча

7178 36049543 АЕ № 286248 11.03.2014 09.07.2014 м. Київ телемереж не діюча

7179 3349201691 АЕ № 286249 11.03.2014 10.03.2019 телемереж діюча

7180 30109015 АЕ № 286253 13.03.2014 09.07.2014 09.07.2019  міжміського діюча

7181 38736443 АЕ № 286254 18.03.2014 17.03.2019 телемереж не діюча

7182 31720260 АЕ № 286255 17.03.2014 09.06.2014 09.06.2019 Автономна Республіка Крим діюча

7183 38736443 АЕ № 286256 18.03.2014 17.03.2019 м. Харків та Харківська область ефірне телемовлення не діюча

7184 35394978 АЕ № 286271 24.03.2014 27.07.2014 26.07.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7185 35869296 АЕ № 286273 24.03.2014 23.04.2019 телемереж діюча

7186 37277769 АЕ № 286274 24.03.2014 18.11.2015 Львівська область не діюча

7187 23102482 АЕ № 286304 24.03.2014 27.05.2014 26.05.2019 Вінницька область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", 34658033, 
м. Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Житомирська, 55, 
м. Бердичів, 

Житомирська обл., 
13300

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", 34658033, 
м. Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Житомирська, 55, 
м. Бердичів, 

Житомирська обл., 
13300

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЛІ 

ТРАНС",м. Київ, 36049543, 

м. Київ, вул. 
Полтавська, буд.10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Пилипонько 

Богдан Дмитрович, 
3349201691, с. Нижнів, 
Тлумацький р-н, Івано-

Франківська обл.,

вул. Івана Франка, 40-
А, с. Нижнів, 

Тлумацький р-н, Івано-
Франківська обл., 78013

с. Нижнів Тлумацького району Івано-
Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул. М. Арнаутська, 66, 
м. Одеса, 65007

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Львівська, 

Харківська області

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул. Олени Теліги, 39, 
корпус А, м. Київ, 

04086

м. Київ, м. Харків, м. Донецьк, м. Рівне, 
м. Одеса, м. Запоріжжя, м. 

Дніпропетровськ, м. Луганськ, м. 
Полтава, м. Суми, м. Чугуїв, смт 

Пісочин Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДАТАГРУП", 31720260, м. 
Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул. Олени Теліги, 39, 
корпус А, м. Київ, 

04086

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТІКЕР" м. 

Дніпропетровськ, 35394978

49018, м. 
Дніпропетровськ, вул. 
Гідропаркова, 1/119

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕГА-ІНЕТ",35869296, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл.,  

проспект 50-річчя 
Жовтня, 78-Б, м. 

Кременчук, Полтавська 
обл., 39627

с. Кам'яні Потоки Кременчуцького 
району Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велнет", 

37277769, м. Львів

вул. Наукова, 5, кімната 
51, м. Львів, 76901

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 
"РАДІО", 23102482, м. 

Вінниця

вул. Збишка, 7, м. 
Вінниця, 21016

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 410 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7188 33551475 АЕ № 286308 28.03.2014 13.10.2018 м. Київ телемереж діюча

7189 25291464 АЕ № 286309 01.04.2014 01.07.2014 30.06.2019 Харківська область діюча

7190 36503927 АЕ № 286310 01.04.2014 04.03.2015 03.03.2020 Полтавська область діюча

7191 23381789 АЕ № 286311 01.04.2014 31.03.2019 м. Київ телемереж не діюча

7192 30777735 АЕ № 286312 01.04.2014 31.03.2019 м. Київ, Київська область діюча

7193 31387087 АЕ № 286313 02.04.2014 15.06.2014 14.06.2019 м. Волноваха Донецької області телемереж діюча

7194 35019104 АЕ № 286321 03.04.2014 02.04.2019 Луганська область ефірного телемовлення діюча

7195 2947905111 АЕ № 286322 03.04.2014 02.04.2019 телемереж діюча

7196 34189502 АЕ № 286327 08.04.2014 10.06.2014 09.06.2019 м. Київ телемереж діюча

7197 33559741 АЕ № 286330 08.04.2014 10.10.2015 Україна ефірне радіомовлення не діюча

7198 33559741 АЕ № 286331 08.04.2014 10.10.2015 Україна ефірне телемовлення не діюча

7199 36639688 АЕ № 286332 08.04.2014 07.04.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7200 22859846 АЕ № 286333 09.04.2014 24.06.2014 23.06.2019 Запорізька область не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДомТел", 33551475, м. 
Київ

вул. Дегтярівська, 25-А, 
корпус 1, нежитлове 

приміщення № 420, м. 
Київ, 04119

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Р.Комьюнікейшн", 
25291464, м. Київ

вул. Московська, 24, кв. 
47, м. Київ, 01042

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Екстрател", 36503927, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФАУСТ", 23381789, м. 
Київ

вул. Стадіонна, 16/6, кв. 
102, м. Київ, 03035

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАУСТ 

ІСП", 30777735, м. Київ

вул. Стадіонна, 16/6, кв. 
102, м. Київ, 03035

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "Телемир", 
31387087, м. Волноваха, 

Донецька обл., 

вул. Менделєєва, 17, 53, 
м. Волноваха, Донецька 

обл., 85700

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛУЧ-

ТК", 35019104, м. Красний 
Луч, Луганська обл., 

вул. Студентська, 20-В, 
м. Красний Луч, 

Луганська обл., 94517

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Грабар 

Олександр Володимирович, 
2947905111, с. Стрижівка, 

Житомирська обл., 

вул. Леніна, 34, с. 
Стрижівка, 

Коростишівський р-н, 
Житомирська обл., 

12525

село Стрижівка Коростишівського 
району Житомирської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
72, 5 поверх, м. Київ, 

03680

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк, 

Волинська обл., 

вул. Карбишева, 2-Ж, м. 
Луцьк, Волинська обл., 

43023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк, 

Волинська обл., 

вул. Карбишева, 2-Ж, м. 
Луцьк, Волинська обл., 

43023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Раледа", 36639688, м. 

Дніпропетровськ

вул. Гладкова, 33, кв. 
37, м. Дніпропетровськ, 

49033

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Астеліт", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, буд. 
11, літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 411 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7201 34364696 АЕ № 286334 09.04.2014 23.07.2014 22.04.2019 Дніпропетровська область не діюча

7202 35076618 АЕ № 286335 11.04.2014 10.04.2019 м. Київ телемереж діюча

7203 2930701851 АЕ № 286336 11.04.2014 10.04.2019 телемереж діюча

7204 36049543 АЕ № 286344 14.04.2014 10.07.2014 09.07.2019 м. Київ телемереж діюча

7205 36980548 АЕ № 286345 15.04.2014 14.04.2019 м. Київ телемереж діюча

7206 22187714 АЕ № 286346 18.04.2014 17.04.2019 Івано-Франківська область діюча

7207 38005980 АЕ № 286347 18.04.2014 17.04.2019 м. Київ, м. Одеса телемереж діюча

7208 36470860 АЕ № 286348 18.04.2014 05.08.2014 04.08.2019 м. Київ телемереж не діюча

7209 01473864 АЕ № 286349 17.04.2014 10.07.2014 09.07.2019 Запорізька область не діюча

7210 38781431 АЕ № 286361 25.04.2014 24.04.2019 м. Калуш Івано-Франківської області діюча

7211 38499881 АЕ № 286362 25.04.2014 24.04.2019 Донецька область діюча

7212  34056171 АЕ № 286363 25.04.2014 05.08.2014 04.08.2019 телемереж діюча

7213 38820447 АЕ № 286369 29.04.2014 28.04.2019 м. Ровеньки Луганської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Метроком", 34364696, м. 
Дніпропетровськ

вул. Б. Хмельницького, 
11, м. Дніпропетровськ, 

49000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАВУТИНА.НЕТ", 
35076618, м. Київ

вул. Заболотного, 46, 
кв. 25, м. Київ, 03187

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Лікарпенков 
Олександр Геннадійович, 

2930701851, м. 
Дніпропетровськ

вул. Донецьке шосе, 
106, кв. 106, м. 

Дніпропетровськ, 49000

смт Карнаухівка Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОЛЛІ 

ТРАНС",м. Київ, 36049543, 

вул. Полтавська, 10, м. 
Київ, 01135

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОРІОН 
СІТІ", 36980548, м. Київ

вул М. Мішина, 39, оф. 
№ 1, м. Київ, 03151

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомпанія "РАІ", 

22187714, м. Бурштин, 
Івано-Франківська обл. 

вул. Січових Стрільців, 
27, м. Бурштин, Івано-

Франківська обл., 77111

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

ефірного 
радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 
НЕТ", 38005980, м. Київ

вул. Червоноармійська, 
55, літ. Б, офіс 101, м. 

Київ, 03680

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційно - 
інформаційні системи", 

36470860, м. Київ

проспект Перемоги, 30, 
кв. 72, м. Київ, 03055

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "СВІТ", 

01473864, м. Запоріжжя

вул. Гаврилова, 14, м. 
Запоріжжя, 69118

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НАФТОГАЗХІМ 

СЕРВІС", 38781431, м. Київ

04053, вул. Артема,    
11-А, м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", 

38499881, м. Селидове, 
Донецька обл., 

85400, вул. К.Маркса, 
41-А, м. Селидове, 

Донецька обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"Фобос", 34056171, м. 
Комсомольск, Полтавська 

обл.

39800, вул. Леніна, 40, 
м. Комсомольск, 
Полтавська обл.

м. Світловодськ Кіровоградської області Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ІНТЕРМЕРЕЖІ", 

38820447, м. Ровеньки, 
Луганської обл., 

вул. Вахрушева, 7, м. 
Ровеньки, Луганська 

обл., 94706

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 412 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7214 25413832 АЕ № 286370 29.04.2014 28.04.2019 Одеська область діюча

7215 05506460 АЕ № 286371 29.04.2014 04.08.2014 28.04.2019 м. Львів та Львівська область діюча

7216 31825192 АЕ № 286373 05.05.2014 04.05.2019 м. Токмак,  Запорізької області телемереж діюча

7217 32651099 АЕ № 286374 05.05.2014 04.05.2019 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

7218 31720260 АЕ № 286381 08.05.2014 10.08.2014 10.08.2019 діюча

7219 33695687 АЕ № 286382 08.05.2014 16.10.2014 15.10.2019 м. Київ телемереж діюча

7220 36750070 АЕ № 286383 07.05.2014 06.05.2019 телемереж діюча

7221 30613748 АЕ № 286384 07.05.2014 06.05.2019 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж діюча

7222 30762399 АЕ № 286396 12.05.2014 16.09.2014 16.09.2019 телемереж не діюча

7223 39007265 АЕ № 286397 12.05.2014 11.05.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7224 31624064 АЕ № 286398 13.05.2014 17.09.2014 16.09.2019 Запорізька область діюча

7225 13413790 АЕ № 286400 13.05.2014 12.05.2019 Луганська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

МАЛЕ ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"КОСМЕТ-П", 25413832, м. 
Ізмаїл, Одеська обл., 

68600, вул. Гоголя, 3-А, 
м. Ізмаїл, Одеська обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Львівське міське 
комунальне підприємство 

"Львівтеплоенерго", 
05506460, м. Львів

вул. Данила Апостола, 
1, м. Львів, 79040

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інтерком", 31825192, м. 
Вільногірськ, 

Дніпропетровська обл.

51700, вул. Леніна 65, 
кв. 83, м. Вільногірськ, 
Дніпропетровська обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСТ-

ТВ", 32651099, м. 
Дніпропетровськ 

вул. Будьонного, 9-А, 
кв. 1, м. 

Дніпропетровськ, 49102

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДАТАГРУП", 31720260, м. 
Київ

03057, вул. Смоленська, 
31-33, м. Київ, 

Одеська, Львівська, Донецька, 
Полтавська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТРАНС 

ТРАФІК", 33695687, м. 
Київ

04107,  вул. 
Багговутівська, 8/10, м. 

Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КЕЛЬМЕНЕЦЬКІ 
ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ", 

36750070, смт Кельменці, 
Чернівецька обл.

60100, вул. Нова, 1, смт 
Кельменці, 

Кельменецький район, 
Чернівецька обл.

 смт Кельменці Кельменецького району 
Чернівецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сетілайт", 30613748, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 

39600, вул. Леніна, 8/18 
 м. Кременчук, 

Полтавська обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "ЛІС", 
30762399, м. Білгород-

Дністровський, Одеська 
обл., 

вул. Ломоносова, 2, м. 
Білгород-

Дністровський, Одеська 
обл., 67700

м. Білгород-Дністровський Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КІЧКАС 
НЕТВОРК", 39007265, м. 

Запоріжжя

вул. Тенісна, 7, м. 
Запоріжжя, 69067

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДІСІТЕЛ",  31624064, м. 
Запоріжжя

вул. 40 років Рядянської 
України, 3 кв. 18, м. 
Запоріжжя, 69006

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Луганська телефонна 
компанія", 13413790, м. 

Луганськ

квартал Ленінського 
комсомолу, 1-Б, м. 

Луганськ, 91006

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 413 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7226 19028202 АЕ № 286401 08.05.2014 07.07.2014 19.10.2019 м. Київ GSM1800 не діюча

7227 2488513232 АЕ № 286402 14.05.2014 13.05.2019 м. Донецьк телемереж діюча

7228 38143880 АЕ № 286403 14.05.2014 13.05.2019 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

7229 32785994 АЕ № 286404 14.05.2014 29.09.2015 Автономна Республіка Крим не діюча

7230 32633944 АЕ № 286408 26.05.2014 18.09.2014 17.09.2019 м. Кривий Ріг Дніпропетовської області телемереж не діюча

7231 34505938 АЕ № 286409 26.05.2014 25.05.2019 м. Одеса телемереж діюча

7232 31626810 АЕ № 286410 26.05.2014 28.08.2014 28.08.2019 м. Київ телемереж діюча

7233 30606160 АЕ № 286424 29.05.2014 11.12.2014 10.12.2019 м. Лозова Харківської області телемереж діюча

7234 32147958 АЕ № 286425 28.05.2014 22.09.2014 21.09.2019 м. Красилів Хмельницької області телемереж діюча

7235 32448187 АЕ № 286426 29.05.2014 28.05.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7236 31815032 АЕ № 286430 03.06.2014 02.06.2019 телемереж не діюча

7237 39178783 АЕ № 286431 03.06.2014 02.06.2019 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

7238 37793231 АЕ № 286432 03.06.2014 02.06.2019 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Голден 

Телеком", 19028202, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 19-А, м. 
Київ, 01001

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Кудров Ігор 

Вадимович, 2488513232,  м. 
Донецьк

вул. Нижньокурганська, 
35, кв. 22, м. Донецьк, 

83092

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ", 
38143880, м. Донецьк

вул. Постишева, 117, м. 
Донецьк, 83001

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Кримський 

ТИТАН", 32785994, м. Київ

вул. Мечникова, 2, 
літера "А", м. Київ, 

01601

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДКМ", 
32633944, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Мелешкіна, 14-А, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50036

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЙБУТНЬОГО", 
34505938,  м. Одеса

провулок 
Маяковського, 6, м. 

Одеса., 65082

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ен-

Лайн", 31626810, м. Київ

вул. Грушевського, 
28/2, н/п № 43, м. Київ, 

01021

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Технічна компанія 

"МЕГА", 30606160, м. 
Лозова, Харківська обл., 

вул. Жовтнева, 6, кв. 25, 
м. Лозова, Харківська 

обл., 64602

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
Вікторія", 32147958, м. 
Красилів, Хмельницька 

обл., 

вул. Грушевського, 112, 
м. Красилів, 

Хмельницька обл., 
31000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче підприємство 
"Трайфл", 32448187, м. 

Дніпропетровськ

вул. Дзержинського, 
10/8, м. 

Дніпропетровськ, 49044

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"СВАРД", 31815032, м. 

Київ

проспект Перемоги, 
131, приміщення №3, м. 

Київ, 03179

м. Київ, с. Лісники, с. Хотів, смт Чабани 
Києво-Святошинського району 

Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 

ТРЕЙД", 39178783, м. Київ

проспект 40-річчя 
Жовтня, 89, м. Київ, 

03127

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОСЕНД", 37793231, м. 
Маріуполь, Донецька обл., 

проспект Перемоги, 
115, кв. 82, м. 

Маріуполь, Донецька 
обл., 87526

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 414 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7239 34823863 АЕ № 286438 06.06.2014 05.06.2019 м. Київ, Одеська область діюча

7240 00131400 АЕ № 286441 11.06.2014 25.11.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

7241 31108310 АЕ № 286442 13.06.2014 12.06.2019 діюча

7242 34056171 АЕ № 286443 13.06.2014 12.06.2019 телемереж діюча

7243 36073985 АЕ № 286444 13.06.2014 12.06.2019 м. Луганськ телемереж діюча

7244 38617027 АЕ № 286445 16.06.2014 15.06.2019 м. Луганськ телемереж діюча

7245 01071315 АЕ № 286451 20.06.2014 16.09.2014 15.09.2019 Вінницька область не діюча

7246 01071315 АЕ № 286452 20.06.2014 16.09.2014 15.09.2019 не діюча

7247 01071315 АЕ № 286453 20.06.2014 16.09.2014 15.09.2019 Одеська область не діюча

7248 19015984 АЕ № 286458 24.06.2014 23.06.2019 м. Київ телемереж діюча

7249 35143013 АЕ № 286459 24.06.2014 23.06.2019 м. Київ діюча

7250 31145682 АЕ № 286460 25.06.2014 24.06.2019 м. Львів та Львівська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕМІСТ", 34823863, м. 
Дніпропетровськ

вул. Собінова, 1, м. 
Дніпропетровськ, 49083

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "ДТЕК 

КРИМЕНЕРГО", 00131400, 
м. Київ

вул. Льва Толстого, 57, 
м. Київ, 01032

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
1000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФОРТІУС ТЕЛЕКОМ", 
31108310, м. Київ

вул. Микільсько-
Ботанічна, 6/8, м.Київ, 

01033

Харківська область, Донецька область, 
Одеська область, Дніпропетровська 

область, Львівська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Центр 

Впровадження 
Інформаційних Технологій 

"ФОБОС", 34056171, м. 
Комсомольськ, Полтавська 

обл., 

вул. Леніна, 40, м. 
Комсомольськ, 

Полтавська обл., 39800

м. Полтава, смт Решетилівка 
Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОЛМЕДІА", 36073985,  м. 
Луганськ

вул. Звейнека, 12, м. 
Луганськ, 91011

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХОЛІНЕТ", 38617027, м. 
Луганськ

квартал Мирний, 2, 
приміщення 217, м. 

Луганськ, 91015

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Одеська залізниця", 
01071315, м. Одеса

вул. 
Пантелеймонівська, 19, 

м. Одеса, 65012

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Одеська залізниця", 
01071315, м. Одеса

вул. 
Пантелеймонівська, 19, 

м. Одеса, 65012

Миколаївська, Херсонська, 
Кіровоградська, Черкаська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Одеська залізниця", 
01071315, м. Одеса

вул. 
Пантелеймонівська, 19, 

м. Одеса, 65012

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ "САТЕР", 
19015984, м. Київ

вул. Дегтярівська, 50, м. 
Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мікснет", 35143013, м. 
Київ

вул. Івана Мазепи, 10, 
офіс 116, м. Київ, 01010

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛМАЗ 
ТЕЛЕКОМ", 31145682, м. 

Львів

вул. Навроцького, 4 , м. 
Львів, 79034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 415 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7251 00131400 АЕ № 286461 25.06.2014 25.11.2016 Автономна Республіка Крим не діюча

7252 36560875 АЕ № 286463 24.06.2014 03.11.2014 02.11.2019 м. Донецьк телемереж діюча

7253 34306833 АЕ № 286467 26.06.2014 25.06.2019 м. Хмельницький телемереж не діюча

7254 14307794 АЕ № 286481 23.06.2014 22.06.2019 Запорізька область діюча

7255 13498154 АЕ №286462 24.06.2014 11.09.2014 10.09.2019 Донецька область діюча

7256 3106610407 АЕ № 286494 14.07.2014 13.07.2019 телемереж не діюча

7257 38251008 АЕ № 286472 02.07.2014 01.07.2019 телемереж діюча

7258 34965219 АЕ № 286495 14.07.2014 07.10.2014 06.10.2019 м. Київ телемереж не діюча

7259 19364029 АЕ № 286489 07.07.2014 06.07.2019 м. Дрогобич Львівської області телемереж діюча

7260 2970305510 АЕ № 286473 02.07.2014 16.10.2014 01.07.2019 телемереж діюча

7261 2820609193 АЕ № 286488 07.07.2014 06.07.2019 телемереж діюча

7262 30008695 АЕ № 286487 07.07.2014 06.07.2014 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "ДТЕК 

КРИМЕНЕРГО", 00131400, 
м. Київ

вул. Льва Толстого, 57, 
м. Київ, 01032

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІСТ.НЕТ", 36560875, м. 
Донецьк

вул. Щетиніна, 7, кв. 
103, м. Донецьк, 83119

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 
Україна", 34306833, м. 

Львів

вул. Сихівська, 2, кв. 
39, м. Львів, 79066

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "МОТОР СІЧ", 

14307794, м. Запоріжжя

проспект 
Моторобудівників, 15, 
м. Запоріжжя, 69068

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СПЕКТР", 13498154, м. 
Макіївка Донецької обл., 

вул. Димитрова, 3, м. 
Макіївка, Донецької 

обл., 86101

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Скупченко 

Тетяна Аркадіївна, 
3106610407, м. Донецьк

вул. Шутова, 2, кв. 1, м. 
Донецьк, 83064

с. Павлівка Мар'їнського району 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХЕППІНЕТ", 38251008, с. 
Требухів, Київська обл., 

вул. Шевченка, 5, с. 
Требухів, Київська обл., 

07454

с. Дударків Бориспільського 
району, с. Шевченкове 

Броварського району Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТРАФІК", 34965219, м. 
Київ

вул. Дмитрівська, 46, 
кв. 19, м. Київ, 01054

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"ГАЛІНВЕСТ" фірми 

"НІЛДЕН Традінг ЛТД", 
19364029, м. Дрогобич, 

Львівська обл.,

вул. Б. Хмельницького, 
39, м. Дрогобич, 

Львівська обл., 82100

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Король Руслан Васильович, 
2970305510, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Алімова, 31, м. 
Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50072

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Спічкін 

Андрій Миколайович, 
2820609193, смт 

Ківшарівка, Харківська 
обл., 

смт Ківшарівка, 
будинок 29, кв. 21, 
Купя'янський р-н, 

Харківська обл., 63734

м. Куп'янськ, смт Ківшарівка, 
чмт Куп'янськ-Вузловий, с. 
Ново-Осинове Куп'янського 
району Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
Виробничий Комерційний 

Центр "ПОТЕНЦІАЛ", 
30008695, с. Розкішне, 

Луганської обл., 

вул. Інтернаціональна, 
89, с. Розкішне, 

Лутугінський р-н, 
Луганська обл., 92013

смт Білореченський 
Лутугінського району 

Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 416 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7263 2615223178 АЕ № 286470 02.07.2014 01.07.2019 телемереж діюча

7264 22104527 АЕ № 286492 10.07.2014 16.10.2014 15.10.2019 Закарпатська область діюча

7265 38763295 АЕ № 286486 07.07.2014 06.07.2019 телемереж діюча

7266 21145346 АЕ № 286471 02.07.2014 01.07.2019 телемереж діюча

7267 23631097 АЕ № 521612 23.07.2014 19.10.2018 телемереж не діюча

7268 31852823 АЕ № 286485 07.07.2014 06.07.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7269 36254908 АЕ № 286490 09.07.2014 30.12.2014 29.12.2019 Закарпатська область діюча

7270 20341814 АЕ № 286491 10.07.2014 22.10.2014 21.10.2019 м. Донецьк телемереж не діюча

7271 34306833 АЕ № 286493 10.07.2014 09.07.2019 м. Івано-Франківськ телемереж не діюча

7272 13616197 АЕ № 521602 18.07.2014 17.07.2019 телемереж не діюча

7273 34994559 АЕ № 521613 24.07.2014 28.12.2014 27.12.2019 м. Одеса телемереж діюча

7274 38958802 АЕ № 521621 31.07.2014 30.07.2019 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Русанжик Іван 
Георгійович, 2615223178,  
с. Криничне, Болградський 

р-н, Одеська обл., 

вул. Леніна, 120, с. 
Криничне, 

Болградський район, 
Одеська обл., 68742

с. Криничне, с. Нові Трояни 
Болградського району; с. 

Петрівськ-1 Тарутинського 
району; смт Красні Окни 

Одеської області; м. Березне 
Рівненської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КОРСІ", 

22104527, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 

вул. Другетів, 60, офіс 
4, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 
88000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

ТЕЛЕМЕРЕЖІ", 38763295, 
смт Новопсков, Луганська 

обл., 

вул. Карла Маркса, 280, 
смт Новопсков, 

Новопсковський р-н, 
Луганська обл., 92301

смт Новопсков Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Гусятинське кабельне 
телебачення "Сателіт", 
21145346, смт Гусятин 
Тернопільської області 

вул. Б. Лепкого, 1, смт 
Гусятин, Тернопільська 

обл., 48201

смт Гусятин Тернопільської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 

"КВАНТ" приватного 
акціонерного товариства 

"Атомсервіс", 23631097, м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївської обл., 

проспект Леніна, 25-А, 
м. Южноукраїнськ, 
Миколаївська обл., 

55000

м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНЕТ", 

31852823, м. Запоріжжя

вул. Луначарського, 1, 
м. Запоріжжя, 69118

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛ-

КОМ", 36254908, м. 
Ужгород

вул. Говорова, 7, м. 
Ужгород, 88000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ 
"ИНТЕРМЕТ", м. Донецьк, 

20341814

вул. Луговцова, 4, кв. 
33, м. Донецьк, 83045

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 
Україна", 34306833, м. 

Львів

вул. Сихівська, 2, кв. 
39, м. Львів, 79066

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІ

Я "ОРІОН", 13616197, м. 
Енергодар, Запорізька обл., 

вул. Набережна, 18, кв. 
114, м. Енергодар, 

Запорізька обл., 71502

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПІВДЕННА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ", 34994559, м. 
Одеса

провулок Ванний, м. 
Одеса, 65016

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПЕРВИННА МЕРЕЖА", 
38958802, м. Київ

вул. Жилянська, 59, м. 
Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 417 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7275 34332355 АЕ № 521601 16.07.2014 22.06.2016 телемереж не діюча

7276 33482632 АЕ № 521623 31.07.2014 04.12.2014 03.12.2019 Київська область діюча

7277 33482632 АЕ № 521622 31.07.2014 04.12.2014 03.12.2019 телемереж діюча

7278 36523021 АЕ № 521625 31.07.2014 27.12.2014 26.12.2019 м. Ковель Волинської області телемереж діюча

7279 37045419 АЕ № 521615 29.07.2014 28.07.2019 м. Київ телемереж діюча

7280 33504137 АЕ № 521616 29.07.2014 28.07.2019 м. Маріуполь Донецької обл. телемереж діюча

7281 33641151 АЕ № 521619 31.07.2014 09.11.2014 08.11.2019 м. Одеса телемереж діюча

7282 33641151 АЕ № 521617 31.07.2014 09.11.2014 08.11.2019 Одеська область діюча

7283 33641151 АЕ № 521618 31.07.2014 09.11.2014 08.11.2019 м. Харків телемереж діюча

7284 33641151 АЕ № 521620 31.07.2014 09.11.2014 08.11.2019 Харківська область діюча

7285 39254743 АЕ № 521624 31.07.2014 30.07.2019 м. Київ телемереж діюча

7286 39208697 АЕ № 521635 06.08.2014 05.08.2019 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІТ.СЕРВІС", 34332355, м. 
Харків

проспект Московський, 
257, кімната 1009/1, м. 

Харків, 61044

м. Харків, м. Чугуїв Харківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 
"Компанія "Бест", 

33482632, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

Привокзальна площа, 3, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200

м. Ірпінь Києво-
Святошинського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЮАІНЕТ", 36523021, м. 
Ковель, Волинська обл., 

вул. Косачів, 8, м. 
Ковель, Волинська обл., 

45000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТУДЕНТСЬКІ МЕРЕЖІ", 
37045419,  м. Київ

вул. Кіквідзе, 17, м. 
Київ, 01103

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", 
33504137, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

25 квартал, 2, м. 
Маріуполь, Донецька 

обл., 87513

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бул. Лесі Українки, 10-
А, м. Київ, 01133

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бул. Лесі Українки, 10-
А, м. Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бул. Лесі Українки, 10-
А, м. Київ, 01133

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

бул. Лесі Українки, 10-
А, м. Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ДАТАНЕТ ІСП", 
39254743, м. Київ

вул. Ольжича, 22, м. 
Київ, 04060

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІГНЕТ", 39208697, м. 
Київ

вул. Улі Громової, 1, м. 
Київ, 03037

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 418 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7287 38441247 АЕ № 521636 08.08.2014 07.08.2019 м. Київ діюча

7288 3092917800 АЕ № 521637 06.08.2014 06.11.2014 05.11.2019 м. Житомир телемереж не діюча

7289 14117214 АЕ № 521638 08.08.2014 17.12.2014 16.12.2019 діюча

7290 2913608151 АЕ № 521650 21.08.2014 20.08.2019 м. Пирятин Полтавської області телемереж діюча

7291 35745619 АЕ № 521651 20.08.2014 19.08.2019 м. Київ телемереж діюча

7292 36535063 АЕ № 521660 27.08.2014 30.12.2014 29.12.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7293 23649654 АЕ № 521649 20.08.2014 17.12.2014 16.12.2019 Дніпропетровська область діюча

7294 31066353 АЕ № 521642 15.08.2014 14.08.2019 Сумська область діюча

7295 31815032 АЕ № 521668 03.09.2014 02.06.2019 телемереж діюча

7296 36074281 АЕ № 521692 19.09.2014 25.11.2014 24.11.2019 м. Котовськ Одеської області телемереж діюча

7297 31825192 АЕ № 521665 02.09.2014 01.09.2019 м. Оріхів Запорізької області телемереж діюча

7298 33537859 АЕ № 521673 09.09.2014 24.12.2014 23.12.2019 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮЕЙ 
ВАЙ ФАЙ", 38441247, м. 

Київ

вул. Григоровича-
Барського, 3, м. Київ, 

03134

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сєрих Олена Петрівна, 

3092917800, м. Житомир

проспект Миру, 1, кв. 
221, м. Житомир, 10020

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ПЛУТОН-СВ", 14117214, 

м. Херсон

вул. Перекопська, 67, м. 
Херсон, 73002

м. Херсон та Херсонська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Румянцев Олександр 

Володимирович, 
2913608151, м. Пирятин, 

Полтавська обл.

вул. Жовтнева, 225, м. 
Пирятин, Полтавська 

обл., 37000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАНД 
ТЕЛЕКОМ", 35745619, м. 

Київ

вул. Чапаєва, 10, м. 
Київ, 01030

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-НЕТ", 36535063, 

м. Запоріжжя

проспект Леніна, 159, 
офіс 66, м. Запоріжжя, 

69005

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСНА 

АТС-1", 23649654, м. 
Дніпропетровськ

вул. Ленінградська, 68, 
м. Дніпропетровськ, 

49038

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУМСЬКІ 

ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ", 
31066353, м. Суми

вул. Інтенаціоналістів, 
21, м. Суми, 40034

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВАРД", 

31815032, м. Київ

проспект Перемоги, 
131, приміщення №3, м. 

Київ, 03179

м. Київ, с. Лісники, с. Хотів, смт 
Чабани Києво-Святошинського 

району Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САНТОША", 36074281, м. 
Котовськ, Одеська обл., 

вул. Чайковського, 29, 
м. Котовськ, Одеська 

обл., 66300

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРКОМ"

вул. Леніна 65, кв. 83, 
м. Вільногірськ, 

Дніпропетровська обл., 
51700

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 
АКСОН", 33537859, м. 
Лисичанськ, Луганської 

обл., 

вул. Свердлова, 356, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93100

м. Лисичанськ Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 419 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7299 33753225 АЕ № 521672 04.09.2014 07.12.2014 06.12.2019 м. Львів телемереж не діюча

7300  31570412 АЕ № 521675 09.09.2014 07.12.2014 06.12.2019 м. Львів та Львівська область не діюча

7301  31570412 АЕ № 521674 09.09.2014 07.12.2014 06.12.2019 не діюча

7302 37970965 АЕ № 521667 01.09.2014 31.08.2019 м. Суми телемереж діюча

7303 38062105 АЕ № 521686 16.09.2014 15.09.2019 телемереж діюча

7304 38062105 АЕ № 521666 01.09.2014 08.10.2017 телемереж не діюча

7305 25388695 АЕ № 521669 03.09.2014 29.03.2015 28.03.2020 м. Київ телемереж діюча

7306 33947424 АЕ № 521680 15.09.2014 12.02.2015 11.02.2020 м. Київ телемереж діюча

7307 34424435 АЕ № 521681 15.09.2014 18.02.2015 17.02.2020 м. Київ телемереж діюча

7308 39194611 АЕ № 521684 15.09.2014 14.09.2019 телемереж діюча

7309 34753592 АЕ № 521671 04.09.2014 03.09.2019 діюча

7310 38736443 АЕ № 521670 04.09.2014 03.09.2019 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство " 
Ком і Тех", 33753225, м. 

Львів

вул. Трильовського, 28, 
кв.88, м. Львів, 79049

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Укртранснафта", 
31570412, м. Київ

вул. Кутузова, 18/7, м. 
Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Укртранснафта", 
31570412, м. Київ

вул. Кутузова, 18/7, м. 
Київ, 01133

м. Житомир та Житомирська 
обл., м. Ужгород та 

Закарпатська обл., м. Одеса та 
Одеська обл., м. Рівне та 
Рівненська обл., м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМЛАЙН ГРУП", 
37970965, м. Суми

проспект М. Лушпи, 7, 
кв. 171, м. Суми, 40035

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ", 
38062105, м. Київ

вул. Ежена Потье, 12, м. 
Київ, 03680

смт Кельменці, м. Хотин, м. 
Сокиряни та м. Новоселиця 

Чернівецької області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ", 
38062105, м. Киї

вул. Ежена Потье, 12, м. 
Київ, 03680

м. Київ, Новодністровськ 
Чернівецької області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Навігатор-Онлайн", 
25388695, м. Київ

вул. Ванди 
Василевської, 13, 

корп.1, м. Київ, 04116

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СКІФ 
ІСП", 33947424, м. Київ

вул. Артема,1-5,        оф. 
715, м. Київ, 04053

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕРЕМКИ ЛАН", 
34424435, м. Київ

пр-т Академіка 
Глушкова, 17, кв.55,    

м. Київ, 03187

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АС6723", 39194611, м. 
Київ

вул. Академіка 
Філатова, 10-А, офіс 
2/25, м.Київ, 01042

м. Київ, с. Гатне та с. Софіївська 
Борщагівка Києво-

Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
редакція Долинського 

районного радіомовлення, 
м. Долинська, 

Кіровоградщська обл., 
34753592

вул. Шевченка, 59,       
м. Долинська, 

Долинський р-н, 
Кіровоградська обл., 

28500

м. Долинська, Долинський р-н 
Кіровоградська  обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення  

ефірного 
радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОНТЕНТ ДІЛІВЕРІ 
НЕТВОРК", 38736443, м. 

Київ

вул. Олени Теліги, 39, 
корпус А, м. Київ, 

04086

м. Алчевськ Луганської області, 
м. Українка,               м. Бровари 

Київської обл

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 420 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7311 33233183 АЕ № 521693 22.09.2014 30.12.2014 29.12.2019 діюча

7312 32088877 АЕ № 521682 15.09.2014 02.02.2015 02.02.2020 телемереж діюча

7313 33073442 АЕ № 521689 19.09.2014 30.12.2014 29.12.2019 м. Львів та Львівська область діюча

7314 00131564 АЕ № 521690 19.09.2014 18.09.2019 Івано-Франківська область не діюча

7315 01130561 АЕ № 521683 15.09.2014 14.09.2019 м. Запоріжжя діюча

7316 19477064 АЕ № 521691 19.09.2014 14.01.2015 13.01.2019 м. Київ діюча

7317 25234749 АЕ № 521685 16.09.2014 23.12.2017 Львівська область діюча

7318 19470530 АЕ № 521701 26.09.2014 22.01.2015 21.01.2020 м. Харків не діюча

7319 36711821 АЕ № 521714 07.10.2014 28.12.2014 27.12.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7320 14228020 АЕ № 521713 07.10.2014 29.12.2014 28.12.2019 діюча

7321 37209809 АЕ № 521711 07.10.2014 06.10.2019 телемереж діюча

7322 21150086 АЕ № 521721 15.10.2014 13.01.2015 12.01.2020 м. Тернопіль телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
вівдповівдальністю 
"Компанія М-ТЕЛ", 
33233183, м. Умань, 

Черкаська обл.,

вул. Старицького, 6,    
м. Умань Черкаської 

області, 20300

м. Черкаси  та Черкаської 
області

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 10 000 

номерів

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПП "Інформаційні 
технології", 32088877, м. 

Червоноград Львівська обл.

пр. Шевченка 17, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 80100

м. Червоноград Львівської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

"Львів" ім. Данила 
Галицького", 33073442, м. 

Львів

Аеропорт ЦА, м. Львів, 
79000

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 10 000 

номерів

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-

Франківськ

вул. Індустріальна, 34, 
м. Івано-Франківськ, 

76014

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Міжнародний аеропорт 

ЗАПОРІЖЖЯ", 01130561, 
м. Запоріжжя

вул. Блакитна, 4, м. 
Запоріжжя, 69013

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
обслуговування 

повітряного руху України, 
19477064, м. Бориспіль 

Київська обл.,

Аеропорт, м. Бориспіль, 
Київська обл., 08307

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ", 

25234749, м. Яворів, 
Львівська обл., 

вул. Шевченка, 6-А, м. 
Яворів, Львівська обл., 

81000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'янка, 1-А, м. 
Харків, 61103

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Південно-Східний 
Медіахолдинг", 36711821, 

м. Запоріжжя

вул. Парамонова, 11, кв. 
89, м. Запоріжжя, 69059

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТАСКО", 14228020, м. 
Чернігів

проспект Перемоги, 
129, м. Чернігів, 14013

м. Чернігів та Чернігівська 
область

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 10 000 

номерів

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КЕТНЕТ 
ТЕЛЕКОМ", 37209809, м. 
Теплодар Одеської обл., 

вул. Польова, 1, м. 
Теплодар, Одеська обл., 

65490

с. Мирне, с. Широка Балка, смт. 
Хлібодарське Біляївського 
району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Колумбус", 21150086, м. 

Тернопіль

вул. Київська, 2, м. 
Тернопіль, 46023

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 421 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7323 3300918779 АЕ № 521707 01.10.2014 30.09.2019 телемереж діюча

7324 38713918 АЕ № 521712 07.10.2014 06.10.2019 телемереж діюча

7325 33815296 АЕ № 521708 01.10.2014 10.08.2016 телемереж не діюча

7326 36355835 АЕ № 521734 29.10.2014 26.03.2015 25.03.2020 м. Київ телемереж діюча

7327 2679212736 АЕ № 521720 14.10.2014 22.01.2015 21.01.2020 м. Кіцмань Чернівецької області телемереж діюча

7328 35917061 АЕ № 521733 29.10.2014 28.10.2019 ефірного телемовлення діюча

7329 2921115092 АЕ № 521732 29.10.2014 28.10.2019 смт Ямпіль Сумської області телемереж діюча

7330 25579900 АЕ № 521782 27.11.2014 13.12.2014 12.12.2019 Донецька область діюча

7331 38322652 АЕ № 521737 04.11.2014 03.11.2019 м. Київ телемереж діюча

7332 31720260 АЕ № 521744 07.11.2014 02.02.2015 01.02.2020 Запорізька область діюча

7333 2010100752 АЕ № 521735 03.11.2014 02.11.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7334 38740220 АЕ № 521746 10.11.2014 09.11.2019 м. Каховка Херсонської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Небиліцин Ярослав 

Олександрович, 
3300918779, м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл., 

вул. Космоновтів, 16, 
кв. 6, м. 

Новомосковськ, 
Дніпропетровська обл., 

51200

м. Новомосковськ 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"СІТІТЕЛЕКОМ", 

38713918, м. Світловодськ, 
Кіровоградська обл., 

вул. Леніна, 94, офіс 
205, м. Світловодськ, 
Кіровогрсдська обл., 

27500

м. Світловодськ 
Кіровоградської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"ЕПСІЛОН ТВ", 33815296, 

м. Харків

проспект Московський, 
144, кімната 902/3, м. 

Харків, 61082

м. Харків, смт Кулиничі 
Харківського району 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія "МІСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ", 
36355835, м. Київ

вул. Полярна, 12-А, м. 
Київ, 04114

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мезенєв Ростислав 

Анатолійович, 2679212736, 
м. Кіцмань, Чернівецька 

обл., 

вул. Ватутіна, 2, кв.1,   
м. Кіцмань, 

Чернівецька обл., 59300

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відпопвідальністю 

"ЗЕОНБУД", 35917061, м. 
Київ

бульвар Лесі Українки, 
26, м. Київ, 01133

Дніпропетровська область, 
Житомирська область, Івано-

Франківська область, Київська 
область, Полтавська область, 

Чернігівська область

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Лук'яненко Олександр 

Іванович, 2921115092, смт 
Свеса, Сумська обл., 

вул. Куйбишева, 3, кв. 
153, смт Свеса, 

Ямпільський р-н, 
Сумська обл., 41226

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телефонна компанія 
"Дейта-Експрес, 25579900, 

м. Донецьк

вул. Левицького 15, 
кв.3, м. Донецьк, 83048

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РТК 

ГРУП", 38322652, м. Київ

вул. Ярослава 
Івашкевича, 6/8-А, м. 

Київ, 04074

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Живодьор Микола 

Семенович, 2010100752, м. 
Дніпропетровськ

вул. Іларіонівська, 56, 
м. Дніпропетровськ, 

49124

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"РУБІНТЕЛЕКОМ", 

38740220, м. Нова Каховка, 
Херсонська обл., 

проспект Перемоги, 13, 
кв. 327, м. Нова 

Каховка, Херсонська 
обл., 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 422 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7335 23106497 АЕ № 521736 03.11.2014 01.04.2015 31.03.2020 Вінницька область діюча

7336 22859846 АЕ № 521747 10.11.2014 12.02.2015 11.02.2020 Автономна Республіка Крим не діюча

7337 22859846 АЕ № 521743 07.11.2014 12.02.2015 11.02.2020 Харківська область не діюча

7338 22859846 АЕ № 521745 07.11.2014 12.02.2015 11.02.2020 Одеська область не діюча

7339 00190977 АЕ № 521768 19.11.2014 18.02.2015 17.02.2020 Дніпропетровська область не діюча

7340 36600425 АЕ № 521767 19.11.2014 22.02.2015 21.02.2020 Закарпатська область діюча

7341 33270712 АЕ № 521749 12.11.2014 21.02.2015 20.02.2020 м. Краматорськ Донецької області телемереж діюча

7342 35826074 АЕ № 521748 12.11.2014 11.11.2019 телемереж діюча

7343 33474621 АЕ № 521781 26.11.2014 25.11.2019 телемереж діюча

7344 01352342 АЕ № 521769 19.11.2014 19.11.2014 18.11.2019 м. Запоріжжя телемереж діюча

7345 2954001800 АЕ № 521771 19.11.2014 19.11.2014 18.11.2019 телемереж діюча

7346 2794216213 АЕ № 521770 19.11.2014 27.05.2015 26.05.2020 м. Овруч Житомирської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телекомунікаційна 
компанія "Вінтелепорт", 

23106497, м. Вінниця

вул. Київська, 14, копус 
"Б", м. Вінниця, 21009

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, буд. 
11, літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, буд. 
11, літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТЕЛІТ", 22859846, м. 
Київ

вул. Солом'янська, буд. 
11, літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Центральний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00190977, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, 
Жовтневий район, 

Дніпропетровська обл., 
50066

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, 
36600425, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

вул. Волошина, 26, м. 
Ужгород, Закарпатська 

обл., 88000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САТЕЛІТ СЕРВІС", 
33270712, м. Краматорськ, 

Донецька обл., 

бульвар 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НОВОВОЛИНСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

ТЕЛЕФОНІЯ ІНТЕРНЕТ", 
35826074, м. Нововолинськ, 

Волинська обл., 

мікрорайон 
Шахтарський, 31, м. 

Нововолинськ, 
Волинська обл., 45400

м. Нововолинськ Волинської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дека 

Сервіс", 33474621, м. 
Дніпропетровськ

вул. Івана Франка, 39-
А, м. Дніпропетровськ, 

49033

м. Дніпропетровськ, м. 
Запоріжжя, м. Кіровоград, м. 

Херсон

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Техніка", 

01352342, м. Запоріжжя

вул. Виробнича, 11-А, 
м. Запоріжжя, 69014

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Саранчук 

Олена Сергіївна, 
2954001800, м. 

Дніпропетровськ

вул. Тверська, 5, кв. 28, 
м. Дніпропетровськ, 

49051

смт Ілоріонове 
Синельниківського району 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мейнарович Віталій 

Володимирович, 
2794216213, м. Овруч, 

Житомирська обл., 

вул. Новогачищанська, 
3, м. Овруч, Овруцький 
р-н, Житомирська обл., 

11100

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 423 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7347 32818500 АЕ № 521780 26.11.2014 23.04.2018 м. Чернігів телемереж діюча

7348 22891175 АЕ № 521783 26.11.2014 23.04.2015 22.04.2020 м. Київ не діюча

7349 39348967 АЕ № 521801 15.12.2014 14.12.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7350 39430291 АЕ № 521788 03.12.2014 02.12.2019 м. Київ, м. Одеса телемереж не діюча

7351 39178783 АЕ № 521789 03.12.2014 03.06.2019 м. Київ, м. Одеса телемереж діюча

7352 35022211 АЕ № 521784 03.12.2014 29.03.2015 28.03.2020 Івано-Франківська область діюча

7353 30838059 АЕ № 521790 03.12.2014 02.08.2017 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

7354 37696527 АЕ № 521800 15.12.2014 14.12.2019 телемереж діюча

7355 33723682 АЕ № 521799 15.12.2014 01.06.2015 31.05.2020 м. Сарни Рівненської області телемереж діюча

7356 30098684 АЕ № 521814 30.12.2014 17.05.2015 16.05.2020 м. Слов'янськ Донецької області телемереж діюча

7357 38143880 АЕ № 521806 23.12.2014 14.05.2019 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

7358 19470530 АЕ № 521797 15.12.2014 29.09.2018 м. Київ не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЕОКОМ", 32818500, м. 
Чернігів

вул. Гетьмана 
Полуботка, 6-А, м. 

Чернігів, 14000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І-

ФАЙБЕРНЕТ", 39348967, 
м. Дніпропетровськ

вул. Артеківська, 14, кв. 
41, м. Дніпропетровськ, 

49000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 
ЛІНК", 39430291, м. Київ

проспект 40-річчя 
Жовтня, 93, офіс 529, м. 

Київ, 03127

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 

ТРЕЙД", 39178783, м. Київ

проспект 40-річчя 
Жовтня, 93, офіс 209, м. 

Київ, 03127

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮТІМ", 

35022211, м. Івано-
Франківськ

вул. Молодіжна, 52, м. 
Івано-Франківськ, 

76009

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПРИВАТ-ОНЛАЙН", 
30838059, м. 

Дніпропетровськ

проспект Карла 
Маркса, 60, офіс 507, м. 
Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ-

НЕТ", 37696527, м. Ірпінь, 
Київська обл., 

вул. Жовтнева, 9, м. 
Ірпінь, Київська обл., 

08200
смт Гостомель Київської області Надання послуг з технічного обслуговування та 

експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОВ-А", 

33723682,  м. Сарни, 
Рівненська обл., 

вул. Широка, 37, м. 
Сарни, Рівненська 

обл.,., 34500

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариству з обмеженою 
відповідальністю 
"САТЕЛИТ НЭТ 

СЕРВИС", 30098684, м. 
Слов'янськ, Донецької обл., 

вул. Свободи, 39, м. 
Слов'янськ, Донецька 

обл., 84122

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ", 
38143880, м. Донецьк

проспект Воз'єднання, 
15, кімната 202, м. Київ, 

02160

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'яна, 1-А, м. 
Харків, 61018

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 424 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7359 19470530 АЕ № 521798 15.12.2014 19.02.2017 м. Харків та Харківської області ефірного телемовлення не діюча

7360 34322441 АЕ № 521794 15.12.2014 22.11.2016 м. Полтава  телемереж не діюча

7361 33783254 АЕ № 521796 15.12.2014 28.09.2016 м. Київ телемереж не діюча

7362 36043955 АЕ № 521795 15.12.2014 25.11.2016 м. Одеса телемереж не діюча

7363 38647025 АЕ № 521811 25.12.2014 24.12.2019 м. Чернівці телемереж діюча

7364 3120618197 АЕ № 521813 30.12.2014 29.12.2019 телемереж не діюча

7365 22380635 АЕ № 521805 18.12.2014 30.12.2018 м. Львів та Львівська область діюча

7366 19362881 АЕ № 521825 13.01.2015 12.01.2020 діюча

7367 36382015 АЕ № 521831 16.01.2015 03.06.2015 телемереж не діюча

7368 39445313 АЕ № 521817 05.01.2015 04.01.2020 м. Вінниця телемереж не діюча

7369 31108855 АЕ № 521820 12.01.2015 08.06.2015 07.06.2020 м. Київ, Київська область діюча

7370 22555781 АЕ № 521843 28.01.2015 26.05.2015 25.05.2020 м. Рівне телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

вул. Дерев'яна, 1-А, м. 
Харків, 61018

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПТК-

СИСТЕМИ", 34322441, м. 
Полтава

вул. Зигіна 29, м. 
Полтава, 36023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юнікаст 
Інвест", 33783254, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОДЕСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 36043955, 

м. Одеса

вул. Гайдара, 13, м. 
Одеса, 65078

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ІФ-ІКС", м. Чернівці, 

38647025

вул. 28 Червня, 62, м. 
Чернівці, 58000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Чернега 

Олександр Анатолійович, 
3120618197, м. Біляївка, 

Одеської обл., 

провулок 1-й Нижній, 
10, м. Біляївка, 

Біляївський р-н, 
Одеська обл., 67600

с. Маяки, с. Великий Дальник 
Біляївського району, м. 

Роздільна, смт Лиманське 
Роздільнянського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Виробничо-сервісний 

центр у Львівській області", 
22380635, м. Львів

вул. Стрийська, 35, м. 
Львів, 79003

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариству з обмеженою 
відповідальністю "Спільне 

українська-російське 
підприємство 

"Промторгінвест-компані", 
19362881, с. Лозуватка 

Дніпропетровської області

вул. Ватутіна, 1, с. 
Лозуватка, 

Криворізький р-н, 
Дніпропетровська обл., 

53020

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Калуська 

інформаційна мережа", 
36382015, м. Калуш, Івано-

Франківська обл., 

бульвар Незалежності, 
6, м. Калуш, Івано-

Франківська обл., 77300

м. Калуш та м. Долина Івано-
Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХОНГОР", 39445313, м. 
Вінниця

вул. 40-річчя Перемоги, 
6-Б, м. Вінниця, 21036

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІТЕЛ", 

31108855, м. Київ 

вул. 
Горького/Ул'янових, 
91/14, літера "А", м. 

Київ, 03150

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Фірма "ДАН", 22555781, 

м. Рівне

вул. Міцкевича, 10, м. 
Рівне, 33028

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 425 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7371 31720260 АЕ № 521829 19.01.2015 08.04.2015 07.04.2020 Харківська область діюча

7372 3062417292 АЕ № 521846 28.01.2015 27.01.2020 м. Київ телемереж діюча

7373 32289020 АЕ № 521833 19.01.2015 18.01.2020 м. Южне Одеської області телемереж діюча

7374 21538063 АЕ № 521844 28.01.2015 27.01.2020 м. Київ телемереж діюча

7375 22000319 АЕ № 521830 19.01.2015 12.11.2017 м. Донецьк та Донецької області діюча

7376 2707816199 АЕ № 521832 19.01.2015 12.05.2015 11.05.2020 м. Дрогобич Львівської області телемереж діюча

7377 23948670 АЕ № 521842 26.01.2015 14.05.2015 13.05.2020 Львівська область діюча

7378 38692853 АЕ № 521847 29.01.2015 28.01.2020 м. Васильків Київської області телемереж не діюча

7379  35631426 АЕ № 521841 22.01.2015 03.11.2015 м. Черкаси телемереж не діюча

7380 22927111 АЕ № 521845 28.01.2015 10.06.2018 м. Київ та Київська область діюча

7381 34765388 АЕ № 521868 05.02.2015 14.02.2017 м. Київ, Київська область не діюча

7382 36015645 АЕ № 521869 09.02.2015 08.02.2020 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

вул. Смоленська, 31-33, 
м. Київ, 03057

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Панчук Євген 
Вікторович, 3062417292, м. 

Київ

вул. Жукова, 45, кв. 
313, м. Київ, 02166

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЛАН-ТЕЛЕКОМ", 
32289020, м. Южне, 

Одеська обл., 

вул. Хіміків, 14, кв. 364, 
м. Южне, Одеська обл., 

65481

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТЕД", 

21538063, м. Київ

вул. Ілліча, 9, кв. 45, м. 
Київ, 02096

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДОРІС", 
22000319, м. Донецьк

проспект Нахімова, 196, 
м. Маріуполь, Донецька 

обл., 87525

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Драновський Андрій 

Йосифович, 2707816199, м. 
Дрогобич, м. Стебник, 

Львівська обл., 

вул. Шевченка, 29, м. 
Дробич, м. Стебник, 
Львівська обл., 82172

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Львівське комунальне 
підприємство "Міський 
центр інформаційних 

технологій", 23948670, м. 
Львів

площа Ринок, 1, 
кімната 332, м. Львів, 

79008

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ 
КОМПАНІЯ", 38692853, м. 
Васильків, Київської обл., 

вул. Шевченка, 1, м. 
Васильків, Київська 

обл.,.08600

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", 
35631426, м. Черкаси

вул. Сержанта 
Жужоми,7, кв. 70, м. 

Черкаси, 18021

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інтер-
Телеком", 22927111, м. 

Київ

вул. Рогнідинська, 4, 
літера "А", м. Київ, 

01004

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕКОС-

ТЕЛ", 34765388, м. Київ

вул. Богдана 
Хмельницького, 16/22, 

м. Київ, 01030

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВВВ-ПРИНТ ПЛЮС", 
36015645, м. Енергодар, 

Запорізька обл., 

вул. Радянська, 16, офіс 
32, м. Енергодар, 

Запорізька обл., 71503

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 426 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7383 2914206731 АЕ № 521889 24.02.2015 23.02.2020 м. Єнакієво Донецької області телемереж діюча

7384 2735815473 АЕ № 521863 03.02.2015 07.06.2015 06.06.2020 м. Львів телемереж діюча

7385 00242985 АЕ № 521871 10.02.2015 13.03.2018 м. Київ телемереж діюча

7386 33979194 АЕ № 521861 02.02.2015 01.02.2020 м. Чернівці телемереж діюча

7387 19320546 АВ № 521880 12.02.2015 11.02.2020 телемереж діюча

7388 3080601495 АЕ № 521879 11.02.2015 19.05.2015 18.05.2020 телемереж діюча

7389 36872069 АЕ № 521862 02.02.2015 29.04.2015 28.04.2020 м. Київ телемереж діюча

7390 32282355 АЕ № 521903 25.02.2015 14.01.2016 13.01.2021 телемереж діюча

7391 14333937 АЕ № 521867 05.02.2015 04.02.2030 Україна мобільний не діюча

7392 2914004256 АЕ № 521904 25.02.2015 14.06.2015 13.06.2020 м. Тернопіль телемереж діюча

7393 3035801737 АЕ № 521926 05.03.2015 04.03.2020 телемереж не діюча

7394 25117789 АЕ № 521927 05.03.2015 09.11.2015 м. Донецьк телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Зінченко Василь 

Анатолійович, 2914206731, 
м. Єнакієве, Донецька обл.

вул. Саратовська, 9, 
кв.7, м. Єнакієве, 

Донецька обл., 86420

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сіненко Віталій 

Михайлович, 2735815473, 
м. Львів

вул. Юрія Липи, 10, кв. 
53, м. Львів, 79020

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Науково-

дослідний центр 
"КВАЗАР", 00242985, м. 

Київ

вул. Волгоградська, 9, 
кв. 34, м. Київ, 03141

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
фірма "ФЕНІКС ВТ", 
33979194, м. Чернівці

проспект Незалежності, 
114-А, офіс 218-1-218-
7, м. Чернівці, 58029

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна 
телерадіокомпанія "Візит", 

19320546, м. 
Першотравенськ, 

Дніпропетровська обл.

вул. Чайковського, 16-
А, м. Першотравенськ, 
Дніпропетровська обл., 

52801

м. Першотравенськ, смт 
Петропавлівка, с. Самарське, с. 

Троїцьке Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Щербань Євген 
Олександрович, 

3080601495, с. Зоря, 
Володарський р-н, 

Донецька обл.,

вул. Октябрьська, 3, кв. 
2, с. Зоря, 

Володарський р-н, 
Донецька обл., 87042

с.Зоря Володарського району Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ІНІ.НЕТ", м. Київ, 

36872069

проспект Героїв 
Сталінграда, будинок 
4,корпус 4, м. Київ, 

04210

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з бмеженою 
відповідальнісю 

"Телерадіокомпанія 
"Контакт - ЛТД", 32282355, 

м. Олександрія, 
Кіровоградська обл.,

проспект Леніна, 136, 
м. Олександрія, 

Кіровоградська обл., 
28000

м. Олександрія Кіровоградської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товаритсво "МТС 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

вул. Лейпцизька, 15, м. 
Київ, 01601

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Суконнік Микола 

Валерійович, 2914004256, м. 
Збараж, Тернопільська обл., 

вул. Травнева, 32, м. 
Збараж, Тернопільська 

обл., 47302

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Святченко Владислав 

Юрійович, 3035801737, м. 
Слов'янськ, Донецька обл., 

вул. Жовтневої 
Революції, 36, кв. 59, м. 
Слов'янськ, Донецька 

обл., 84100

м. Слов'янськ Донецької області Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КВАНТ", 25117789, м. 
Київ

вул. Урлівська, 5-А, кв. 
65, м. Київ, 02095

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 427 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7395 30685367 АЕ № 521908 03.03.2015 28.04.2015 27.04.2020 Донецька область діюча

7396 31529673 АЕ № 521936 18.03.2015 17.03.2020 телемереж діюча

7397 20455292 АЕ № 521925 06.03.2015 18.06.2015 17.06.2020 телемереж діюча

7398 30214498 АЕ № 521922 05.03.2015 04.03.2020 м. Київ діюча

7399 30613748 АЕ № 521924 05.03.2015 21.07.2015 20.07.2020 м. Кременчук Полтавської області  телемереж діюча

7400 30613748 АЕ № 521923 05.03.2015 21.07.2015  20.07.2020 телемереж діюча

7401 3136909566 АЕ № 521966 26.03.2015 25.03.2020 телемереж діюча

7402 2508610232 АЕ № 521931 16.03.2015 14.06.2015 13.06.2020 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

7403 39467845 АЕ № 521929 10.03.2015 09.03.2020 телемереж діюча

7404 24584661 АЕ № 521952 24.03.2015 25.11.2017 діюча

7405 24584661 АЕ № 521953 24.03.2015 15.09.2015 телемереж не діюча

7406 2800403551 АЕ № 521947 20.03.2015 14.06.2015 13.06.2020 м. Запоріжжя телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ЗВ'ЯЗОК ФАРЛЕП-ДОН", 

30685367, м. Донецьк

вул. Гастрономічна, 15, 
м. Донецьк, 83044

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Торговий дім І -НЕТ", 
31529673, м. 

Комсомольськ, Полтавська 
обл., 

вул. Добровольського, 
53, м. Комосомольськ, 
Полтавська обл., 39800

м. Комсомольськ Полтавської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КРАМ", 

20455292, м. Ужгород, 
Закарпатська обл., 

вул. Минайська, 16-А, 
м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 
88000

м. Ужгород Закарпатської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Рент 

Хаус", 30214498, м. Київ

вул. Голосіївська, 7, 
корпус 2, м. Київ, 03039

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сетілайт", 

30613748, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, 

Полтавської обл., 39600

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сетілайт", 

30613748, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, 

Полтавської обл., 39600

м. Комсомольськ Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Юр'єва Вікторія Леонідівна, 
3136909566, м. Лисичанськ, 

Луганська обл.,

вул. Маріупольська, 4-
А, м. Лисичанськ, 

Луганська обл., 93101

м. Лисичанськ Луганскої 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Пономарьов Сергій 

Леонідович, 2508610232, м. 
Маріуполь, Донецька обл.

вул. Першотравнева, 34, 
м. Маріуполь, Донцька 

обл., 87527

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НЕК-СУС 
ІНЖИНІРІНГ", 39467845, м. 

Дніпропеторвськ

вул. Фурманова, 15, оф. 
305, м. 

Дніпропетровськ, 49000

м. Львів, м. Тернопіль, м. Луцьк, 
м. Рівне, м. Чернівці, м. Івано-

Франківськ, м. Ужгород

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", 24584661, м. 

Київ

вул. Назарівська, 3, м. 
Київ, 01032

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", 24584661, м. 

Київ

вул. Назарівська, 3, м. 
Київ, 01032

м.Кузнецовськ Рівненської 
області, м. Енергодар 
Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сутирін Борис Вікторович,, 
2800403551,  м. Запоріжжя

вул. Перемоги, 75, 
кв.26, м. Запоріжжя, 

69005

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 428 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7407 19390713 АЕ № 521963 27.03.2015 14.10.2015 13.10.2020 діюча

7408 35228945 АЕ № 521957 24.03.2015 25.10.2016 м. Сімферополь телемереж не діюча

7409 33445543 АЕ № 521950 23.03.2015 22.03.2020 телемереж діюча

7410 30675390 АЕ № 521946 20.03.2015 01.07.2015 30.06.2020 м. Київ діюча

7411 25490442 АЕ № 521937 18.03.2015 30.06.2015 29.06.2020 м. Запоріжжя телемереж діюча

7412 38039097 АЕ № 521951 23.03.2015 22.03.2020 м. Українка Київської області телемереж  не діюча

7413 31952558 АЕ № 521962 26.03.2015 25.03.2020 Дніпропетровська область діюча

7414 36503927 АЕ № 521954 24.03.2015 21.07.2015 20.07.2020 телемереж  діюча

7415 36503927 АЕ № 521955 24.03.2015 21.07.2015 20.07.2020 телемереж  діюча

7416 37905236 АЕ № 521945 23.03.2015 22.03.2020 телемереж діюча

7417 37049240 АЕ № 521964 27.03.2015 13.07.2015 12.07.2020 Херсонська область діюча

7418 22859846 АЕ № 521935 19.03.2015 18.03.2030 Україна мобільний не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Звязковий", 19390713, м. 

Івано-Франківськ

вул.. Мазепи 89/65, м. 
Івано-Франківськ, 

76018

м. Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Цифрові 
комунікації Сімферополя", 
35228945, м. Сімферополь

вул. Джанкойська, 104, 
м. Сімферополь,         

АР Крим, 95018

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 

оптичні мережі", 33445543, м. 
Київ

вул. Академіка 
Кримського, 4-А, офіс 

339, м. Київ, 03680

м. Київ, с. Петропавлівська 
Борщагівка Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІКА 

зв'язоксервіс", 30675390, м. 
Київ

 б-р Лесі Українки, 15-
А, м. Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Багатопрофільна фірма 
"ЕКСПРЕС, ЛТД",  25490442, 

м. Запоріжжя

 вул. Червонопрапорна, 
60, м. Запоріжжя, 69039

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІА 

ІНВЕСТКОМ", 38039097, м. 
Київ

вул.. Васильківська, 30, 
м. Київ, 03022

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЛЬФАКОМ", 31952558, м. 
Дніпропетровськ

вул.. Фучика, 2, кв. 14, 
м. Дніпропетровськ, 

49000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Екстрател", 

36503927, м. Кременчук 
Полтавської області

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

м. Кременчук Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Екстрател", 

36503927, м. Кременчук 
Полтавської області

вул. Леніна, 8/18, м. 
Кременчук, Полтавська 

обл., 39600

м. Комсомольськ Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЙПОРТ", 37905236, с. 
Сеньківка, Бориспільський 

р-н, Київська обл.

вул.. Леніна, 7, с. 
Сеньківка, 

Бориспільський р-н, 
Київська обл., 08371

с. Сеньківка, с. Дударків, с. 
Мартусівка, с. Ревне, с. Рогозів, с. 

Мирне, с.Петрівське 
Бориспільського р-ну, с. Гоголів, с. 

Плоске Броварського р-ну 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "Чорнобаївка 
зв'язок", 37049240, м. Херсон

проїзд Військовий, 6, м. 
Херсон, 73000

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "АСТЕЛІТ", 

22859846, м. Київ

вул.. Солом'янська, 11, 
ЛІТЕРА "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 429 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7419 32088877 АЕ № 521965 30.03.2015 29.03.2020 смт Гірник Львівської області телемереж діюча

7420 36596079 АЕ № 522002 28.04.2015 11.05.2015 10.05.2020 м. Шахтарськ Донецької області телемереж діюча

7421 36382015 АЕ № 521991 15.04.2015 04.06.2015 03.06.2020 телемереж діюча

7422 21560766 АЕ № 521977 09.04.2015 18.09.2015 17.09.2020 Україна діюча

7423 36139888 АЕ № 521995 21.04.2015 02.07.2015 01.07.2020 м. Васильків Київської області телемереж  не діюча

7424 13565353 АЕ № 521974 06.04.2015 05.04.2020 м. Житомир телемереж діюча

7425 36602140 АЕ № 521973 06.04.2015 07.07.2015 06.07.2020 м. Київ, м. Харків телемереж діюча

7426  39303622 АЕ № 521992 15.04.2015 14.04.2020 м. Сіверськ Донецької області телемереж діюча

7427 31815760 АЕ № 521979 09.04.2015 08.04.2020 м. Київ телемереж діюча

7428  21673832 АЕ № 521968 01.04.2015 31.03.2030 Україна мобільний не діюча

7429 33519981 АЕ № 521978 09.04.2015 08.07.2015 07.07.2020 м. Кіровоград телемереж діюча

7430 30162618 АЕ № 521996 23.04.2015 09.08.2015 08.08.2020 Львівська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Інформаційні 

Технології",32088877, м. 
Червоноград, Львівська обл.

проспект Шевченка, 17, 
м. Червоноград, 

Львівська обл., 80100

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Кабельна інформаційна 
телекомунікаційна мережа", 

36596079, м. Шахтарськ, 
Донецька обл., 

вул. Леніна, 24, 
приміщення 66, м. 

Шахтарськ, Донецької 
обл., 86211

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Калуська 

інформаційна мережа", 
36382015, м. Калуш, Івано-

Франківська обл., 

бульвар Незалежності, 
6, м. Калуш, Івано-

Франківська обл., 77300

м. Калуш та м. Долина Івано-
Франківської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

бульвар Тараса 
Шевченка, 18 ,м. Київ, 

01601

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кристал 

Телеком", 36139888, смт 
Калинівка Васильківського 
району Київської області

вул. Калініна, 2, кв. 9, 
смт Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватна багатогалузева 
фірма "Електра", 13565353, 

м. Житомир

вул.. Котовського, 16-А, 
кв.61, м. Житомир, 

10014

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Енерджітел", 36602140, м. 
Київ

вул.. Марини Раскової, 
17, к. 706, м. Київ, 

02660

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ПІРО-ЛІС", 39303622, м. 

Лисичанськ, Луганська 
область

вул.. Свободи, 13, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93110

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спеціалізоване комунальне 
підприємство 

"Київтелесервіс", 31815760, м. 
Київ

вул. Хрещатик, 10, м. 
Київ, 04050

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

проспект 
Червонозоряний, 51, м. 

Київ, 03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІСП 
ШТОРМ", 33519981, м. 

Кіровоград

вул.. Чорновола 
В'ячеслава, 1-В, м. 
Кіровоград, 25006

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Львівський державний завод 
"ЛОРТА", 30162618, м. Львів

вул.. Патона, 1, м. 
Львів, 79040

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 430 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7431 30931228 АЕ № 521997 23.04.2015 19.07.2015 18.07.2020 м. Київ телемереж не діюча

7432 38736443 АЕ № 521985 14.04.2015 17.03.2019 м. Харків та Харківська область ефірного телемовлення діюча

7433 19470530 АЕ № 521982 14.04.2015 29.09.2018 м. Київ діюча

7434 19470530 АЕ № 521980 14.04.2015 19.02.2017 м. Харків та Харківська область ефірне телемовлення не діюча

7435 19470530 АЕ № 521981 14.04.2015 22.01.2020 Харківська область діюча

7436 38736443 АЕ № 521983 14.04.2015 03.09.2019 телемереж діюча

7437 38736443 АЕ № 521984 14.04.2015 17.03.2019 телемереж діюча

7438 37958419 АЕ № 521986 14.04.2015 04.04.2017 телемереж не діюча

7439 19047622 АЕ № 522012 27.04.2015 02.09.2015 01.09.2020 Одеська Область діюча

7440 36870318 АЕ № 522010 27.04.2015 12.08.2015 11.08.2020 м. Пологи Запорізької області телемереж діюча

7441 2875401594 АЕ № 522009 27.04.2015 06.08.2015 05.08.2020 м. Добропілля Донецької обл. телемереж діюча

7442 38292107 АЕ 522014 27.04.2015 26.04.2020 м. Харків телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
телекомунікаційні мережі", 

30931228, м. Київ

вул. Магнітогорська, 1, 
поверх 3, м. Київ, 02660

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

проспект Леніна, 40, м. 
Харків, 61166

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

проспект Леніна, 40, м. 
Харків, 61166

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЗІС", 

19470530, м. Харків

проспект Леніна, 40, м. 
Харків, 61166

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

м. Алчевськ Луганської області, 
м. Українка,               м. Бровари 

Київської обл

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

м. Київ, м. Харків, м. Донецьк, 
м. Рівне, м. Одеса, м. 

Запоріжжя, м. Дніпропетровськ, 
м. Луганськ, м. Полтава, м. 

Суми, м. Чугуїв, смт Пісочин 
Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІМАНЕТ", 

37958419, смт Лиманське, 
Одеська обл., 

67453, Одеська обл., 
Роздільнянський район, 
селище міського типу 

Лиманське, БОС, 
будинок Б/Н

смт Лиманське, м. Роздільна 
Роздільнянського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " 

ІНФОЗВ'ЯЗОК", 19047622, м. 
Одеса

вул. Велика 
Арнаутська, 72/74, м. 

Одеса, 65012

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Пологівські 
телекомунікаційні системи", 

36870318, м. Пологи,Заорізька 
обл.

вул. Пролетарська, 75, 
м. Пологи, 

Пологівський р-н., 
Запорізька обл., 70600

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Пилипець Костянтин Іванович, 
2875401594, м. Добропілля, м. 

Білозірське, Донецька обл.

вул. Будівельна, 5, кв. 
39, м. Добропілля, м. 
Білозірське, Донецька 

обл., 85013

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " 
ГЕФЕСТ 

ІНВЕСТ",38292107, м. Київ

вул. Чигоріна, 18, офіс 
322, м. Київ, 01042

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 431 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7443 20833558 АЕ № 522011 27.04.2015 02.02.2019 м. Львів та Львівська облвсть діюча

7444 25013937 АЕ № 521999 27.04.2015 26.04.2020 телемереж діюча

7445 32776335 АЕ № 522020 27.04.2015 26.04.2020 м. Київ діюча

7446 20927928 АЕ № 522040 20.05.2015 14.09.2015 13.09.2020 м. Одеса телемереж діюча

7447 30171549 АЕ № 522022 05.05.2015 03.08.2015 02.08.2020 телемереж діюча

7448 34936083 АЕ № 522025 07.05.2015 19.08.2015 18.08.2020 м. Київ телемереж діюча

7449 34603204 АЕ № 522026 07.05.2015 06.05.2020 м. Київ телемереж не діюча

7450 37256246 АЕ № 522023 05.05.2015 01.12.2016 м. Запоріжжя телемереж не діюча

7451 39520201 АЕ № 522035 14.05.2015 13.05.2020 м. Київ телемереж діюча

7452 22846677 АЕ № 522021 05.05.2015 04.05.2020 м. Чернівці телемереж не діюча

7453 2476810550 АЕ № 522032 07.05.2015 06.05.2020 м. Київ телемереж діюча

7454 39681266 АЕ № 522027 07.05.2015 06.05.2020 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  "Українські 
промислові телекомунікації", 

20833558, м. Львів

вул. Смаль-Стоцького, 
1, м. Львів, 79018

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ТТВ-
Сервіс", 25013937, м. 

Тернівка 
Дніпропетровської області 

бул. Артема, 6, кв. 76-
А, м. Тернівка 

Дніпропетровської 
області, 51500

с. Богданівка Павлоградського 
району Дніпропетровської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МОБІКОМ", 32776335, м. 

Київ

вул. Бердичівська, 1, м. 
Київ, 04116

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Мале приватне підприємство 
"Циклон", 20927928, м. Одеса

проспект 
Адміральський, 33-А, 

м. Одеса, 65010

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "Елан", 
30171549, м. Одеса

вул. Академіка 
Заболотного, 34, м. 

Одеса, 65025

м. Одеса, с. Крижанівка, с. 
Ліски Комінтернівського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Танграм 
Україна",37936083, м. Київ

вул. П. Лумумби, 10, 
корпус 1, м. Київ 01042

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГІГАТРАНС", 34603204, 
м. Київ

вул. Фролівська, 9/11, 
м. Київ, 04070

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТАРІНЕТ", 37256246, м. 
Запоріжжя

вул. Новобудов 3, 
кімната 410, м. 

Запоріжжя, 69076

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРТВІН", 39520201, м. 
Київ

вул. Декабристів, 3, м. 
Київ, 02121

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальніст "Юнітрейд 
Про", 22846677, м. Чернівці

вул.. Герцена, 1-А, офіс 
10, м. Чернівці, 58000

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Боровков Віталій 

Вікторович, 2476810550, м. 
Київ

вул.. Волинська, 16, кв. 
44, м. Київ, 03151

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "О.М.", 

39681266, м. Київ

вул. Микола Шепелєва, 
6, м. Київ, 03061

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 432 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7455 2360215939 АЕ № 522051 25.05.2015 11.08.2015 10.08.2020 телемереж не діюча

7456 38736443 АЕ № 522036 14.05.2015 13.05.2020 телемереж діюча

7457 33482632 АЕ № 299880 14.05.2015 17.08.2015 16.08.2020 телемереж діюча

7458 36947469 АЕ № 522039 20.05.2015 23.09.2015 22.09.2020 м. Київ телемереж діюча

7459 37158765 АЕ № 522049 25.05.2015 08.09.2015 07.09.2020 Чернівецька область ефірного телемовлення діюча

7460 38274677 АЕ № 522058 28.05.2015 17.09.2018 телемереж діюча

7461 37858904 АЕ № 522038 14.05.2015 14.03.2018 телемереж діюча

7462 37596090 АЕ № 522034 14.05.2015 25.11.2017 Луганська область діюча

7463 37713861 АЕ № 522033 14.05.2015 09.05.2017 Луганська область не діюча

7464 35689554 АЕ № 522048 20.05.2015 22.09.2015 21.09.2020

м. Лисичанськ Луганської обл.

телемереж діюча

7465 24584661 АЕ № 522050 25.05.2015 15.09.2015 14.09.2020 телемереж діюча

7466 21673832 АЕ № 522057 28.05.2015 30.08.2015 29.08.2020 Україна не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Лисяков Ігор 
Іванович, 2360215939, м. 

Селидове, Донецька обл., 

вул. Лесі України, 6, м. 
Селидове, Донецька 

обл., 85400
Новогродівка Донецької області Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 

телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

м. Дергачі, с. Гракове, с. 
Циркуни, смт Малинівка 

Харківської обл.          

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Компанія "Бест",33482632, 
м. Ірпінь, Київська обл., 

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, Привокзальна 

площа, 3

м. Київ, м. Буча, смт Бородянка 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВЛАЙН", 36947469, м. 
Київ

03113, м. Київ, просп. 
Перемоги, 68/1, оф. 108

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ММДС-

Чернівці", 37158765, м. 
Чернівці

вул. Головна, 246, м. 
Чернівці, 58032

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЮКС ЛАЙТ",  38274677, 
м. Вишневе, Київська обл., 

вул. Леніна, 21-А, 2 
поверх, село Софіївська 

Борщагівка, Києво-
Святошинський р-н, 

Київська область, 08131

с. Софіївська Борщагівка, с. 
Петропавлівська Борщагівка, с. 
Чайки, смт Чабани, м. Вишневе 

Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХІЛЛ 

ТЕЛЕКОМ ІНЖИНІРИНГ", 
37858904, м. Київ 

вул.. Бугаївська, 35, 
оф.812, м. Одеса, 65005

м. Миколаїв, м. Одеса, м. 
Вінниця, м. Кіровоград

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ", 
37596090, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл.

вул. Гоголя, 24-А, м. 
Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ДТ
ЕК 

РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", 
37713861, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл.

проспект Гвардійський, 
30/1, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЛУРЕНЕТ", 35689554, м. 

Лисичанськ, Луганська 
обл.,

кв. 40 років Перемоги, 
6, Луганська обл., 

Україна, 93118

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", 24584661, м. 

Київ

вул. Назарівська, 3, м. 
Київ, 01032

м. Кузнецовськ Рівненської 
області, м. Енергодар 

Запорізької обл. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Київстар", 

21673832, м. Київ

проспект 
Червонозоряний, 51, м. 

Київ, 03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 433 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7467 35091793 АЕ № 522052 25.05.2015 03.11.2015 телемереж не діюча

7468  3152211779 АЕ № 522068 03.06.2015 09.08.2015 08.08.2020 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7469 21560766 АЕ № 522083 10.06.2015 31.08.2015 30.08.2020 ефірного телемовлення діюча

7470 30109015 АЕ № 522071 04.06.2015 30.09.2015 29.09.2020 діюча

7471 3330794 АЕ № 522072 03.06.2015 02.09.2015 01.09.2020 ефірного телемовлення діюча

7472 36997279 АЕ № 522065 02.06.2015 14.09.2015 13.09.2020 м. Івано-Франківськ телемереж діюча

7473 35464531 АЕ № 522091 16.06.2015 01.09.2015 31.08.2020 м. Київ телемереж діюча

7474 02071010 АЕ № 522070 04.06.2015 29.09.2015 28.09.2020 Львівська область діюча

7475 35739013 АЕ № 522069 03.06.2015 20.09.2015 19.09.2020 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7476 35091793 АЕ № 522077 04.06.2015 03.06.2020 телемереж діюча

7477 35091793 АЕ № 522067 04.06.2015 04.11.2015 03.11.2020 телемереж діюча

7478 32969997 АЕ № 522081 10.06.2015 30.09.2015 29.09.2020 м. Львів телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКЛАУТ, ЛТД", 

35091793, м. Черкаси

вул. Сержанта 
Жужоми,7, кв. 70, м. 

Черкаси, 18021

м. Сміла, м. Умань, м. Канів 
Черкаської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Олійник Дмитро 
Олександрович, 
3152211779, м. 

Дніпропетровськ

вул. Бєляєва, 4, кв. 28, 
м. Дніпропетровськ, 

49080

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

бульвар Тараса 
Шевченка, 18 ,м. Київ, 

01601

м.Київ, Київська, 
Тернопільська, Львівська, 

Закарпатська, Житомирська 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

вул.. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

Вінницька, Волинська, 
Житомирська,Івано-

Франківська, Закарпатська, , 
Кіровоградська, Миколаївська, 

Сумська, Полтавська, 
Рівненська, Хмельницька, 

Тернопільська, Херсонська, 
Черкаська, Чернігівська, 

Чернівецька, Київська області, 
м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВ "Телебачення 
"КАПРІ", 3320794, м. 

Красноармійськ, Донецька 
обл.

вул. Дніпропетровська, 
6, м. Красноармійськ, 
Донецька обл., 58300

м. Красноармійськ Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"ЮТІМ МЕДІА", 36997279, 

м. Івано-Франківськ

вул. Тролейбусна, 2-А, 
м. Івано-Франківськ, 

76008

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Інфоаура", 35464531, м. 
Київ

04073, м. Київ, вул. 
Сирецька, 25-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Національний університет 
"Львівська політехніка", 

02071010, м. Львів

вул. Степана Бандери, 
12, м. Львів, 79013

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Актіо-

Айті", 35739013, м. 
Дніпропетровськ

вул. Набережна В.І. 
Леніна, 29-А, м. 

Дніпропетровськ, 49000

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКЛАУТ, ЛТД", 

35091793, м. Черкаси

вул. Сержанта 
Жужоми,7, кв. 70, м. 

Черкаси, 18021

м. Золотоноша, м. 
Звенигородка, м. Ватутіно 

Черкаської області, м. 
Переяслав-Хмельницький 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКЛАУТ, ЛТД", 

35091793, м. Черкаси

вул. Сержанта 
Жужоми,7, кв. 70, м. 

Черкаси, 18021

м. Сміла, м. Умань, м. Канів 
Черкаської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька інформаційна 

мережв", 32969997, м. 
Львів

вул. Героїв УПА, 72, 
корп. 8, м. Львів, 79015

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 434 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7479 39369107 АЕ № 522084 10.06.2015 09.06.2020 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

7480 23820881 АЕ № 522076 04.06.2015 19.09.2015 18.09.2020 телемереж діюча

7481 36706444 АЕ № 522080 10.06.2015 14.09.2015 13.09.2020 м. Бровари Київської області телемереж діюча

7482 33445543 АЕ № 522090 16.06.2015 15.06.2020 телемереж діюча

7483 21267368 АЕ № 522082 10.06.2015 09.06.2020 м. Харків та Харківська область діюча

7484 00152388 АЕ № 522092 16.06.2015 17.06.2018 м. Дрогобич Львівської області діюча

7485 36369146 АЕ № 522087 15.06.2015 05.05.2016 телемереж не діюча

7486 36369146 АЕ № 522088 15.06.2015 26.09.2016 телемереж не діюча

7487 36369146 АЕ № 522089 15.06.2015 26.04.2017 Луганська область не діюча

7488 36369146 АЕ № 522086 15.06.2015 05.05.2016 телемереж не діюча

7489 01190043 АЕ № 299861 28.07.2015 17.11.2015 16.11.2020 Кіровоградська область ефірного телемовлення діюча

7490 01190043 АЕ № 299866 28.07.2015 17.11.2015 16.11.2020 Кіровоградська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ", 

39369107, м. Маріуполь, 
Донецька обл.

вул. Громової, 63, м. 
Маріуполь, Донецької 

обл., 87534

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КП 

"Інтертелеком", 23820881, 
м. Суми

вул. Праці, 37, м. Суми, 
40004

м. Суми, м. Білопілля Сумської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВЕБ-СВІТ", 36706444, м. 
Бровари Київської області

вул. Кірова, 88, м. 
Бровари, Київська обл., 

07400

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київські 
оптичні мережі", 33445543, 

м. Київ

вул. Академіка 
Кримського, 4-А, оф. 
339, м. Київ, 03680

с. Софіївська Борщагівка, с. 
Мощун Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЕКСС", 21267368, м. 

Харків

вул. Фонвзіна, 15, кв. 
107, м. Харків, 61105

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"НАФТОПЕРЕРОБНИЙ 
КОМПЛЕКС-

ГАЛИЧИНА", 00152388, м. 
Дрогобич, Львівська обл.

вул. Бориславська, 82, 
м. Дрогобич, Львівська 

обл., 82100

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Сєвєроденцьк, Луганська 

обл. 

проспект Гвардійський, 
14, кв. 1, м. 

Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406

м. Алчевськ, м. Брянка, м. 
Кіровськ, м. Перевальськ, м. 
Стаханов Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Сєвєроденцьк, Луганська 

обл.

проспект Гвардійський, 
14, кв. 1, м. 

Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406

смт Миронівський Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Сєвєроденцьк, Луганська 

обл.

проспект Гвардійський, 
14, кв. 1, м. 

Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУГАЛІНК", 36369146, м. 
Сєвєроденцьк, Луганська 

обл.

проспект Гвардійський, 
14, кв. 1, м. 

Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., 93406

м. Лисичанськ, м. Кремінна 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 435 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7491 01190043 АЕ № 299862 28.07.2015 06.12.2015 05.12.2020 Київська область ефірного телемовлення діюча

7492 01190043 АЕ № 299865 28.07.2015 06.12.2015 05.12.2020 Київська область діюча

7493 01190043 АЕ № 299863 28.07.2015 12.09.2015 11.09.2020 діюча

7494 01190043 АЕ № 299864 28.07.2015 12.09.2015 11.09.2020 ефірного телемовлення діюча

7495 32135675 АЕ № 299801 06.07.2015 22.12.2015 21.12.2020 Харківська область діюча

7496 36404756 АЕ № 299806 06.07.2015 05.07.2020 м. Київ телемереж діюча

7497 34811528 АЕ № 299847 16.07.2015 15.07.2020 телемереж діюча

7498 33559741 АЕ № 299803 06.07.2015 11.10.2015 10.10.2020 Україна ефірного телемовлення діюча

7499 33559741 АЕ № 299802 06.07.2015 11.10.2015 10.10.2020 Україна діюча

7500 32358008 АЕ № 299804 06.07.2015 01.11.2015 31.10.2020 телемереж діюча

7501 3050700771 АЕ № 299833 09.07.2015 08.07.2020 м. Димитров Донецької області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Вінницька, Волинська, 
Донецька, Дніпропетровська, 

Запорізька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-

Франківська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, 

Полтавська, Сумська, 
Рівненська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, 
Чернівецька,Чернігівська 

області, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

вул. Дорогожицька, 10, 
м. Київ, 04112

Вінницька, Волинська, 
Донецька, Дніпропетровська, 

Запорізька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-

Франківська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, 

Полтавська, Сумська, 
Рівненська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, 
Чернівецька,Чернігівська 

області, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Міський інформаційний 

центр", 32135675, м. Харків

проспект Леніна, 38, м. 
Харків, 61166

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУЧАСНІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 36404756, м. 

Київ

вул. Астраханська, 3, м. 
Київ, 02090

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"РЕ-СТАЙЛІНГ",34811528, 

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Блюхера, 1, кв. 3, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50086

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк, 

Волинська обл., 

вул. Карбишева, 2-Ж, м. 
Луцьк, Волинська обл., 

43023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телемережі України", 
33559741, м. Луцьк, 

Волинська обл., 

вул. Карбишева, 2-Ж, м. 
Луцьк, Волинська обл., 

43023

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Багатопрофільна фірма 
Експрес, ЛТД", 32358008, 

м. Нікополь 
Дніпропетровської області

53219, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Шевченка, буд. 166, кв. 

27

м. Нікополь Дніпропетровської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Макєєв Денис Олегович, 

3050700771, м. 
Красноармійськ, Донецька 

обл.

мікрорайон 
Шахтарський, 26-Б, кв. 
64, м. Красноармійськ, 
Донецька обл., 85300

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 436 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7502 22579609 АЕ № 299851 20.07.2015 26.10.2015 25.10.2020 Рівненська область діюча

7503 37755316 09.07.2015 08.07.2020 телемереж діюча

7504 36724008 АЕ № 299805 06.07.2015 28.10.2015 27.10.2020 Дніпропетровська область діюча

7505 36907227 АЕ № 299828 08.07.2015 07.07.2020 телемереж діюча

7506 21890713 АЕ № 299829 08.07.2015 08.11.2015 07.11.2020 телемереж діюча

7507 00152307 АЕ № 299846 16.07.2015 03.11.2015 02.11.2020 діюча

7508 30109015 АЕ № 299832 09.07.2015 11.11.2015 10.11.2020 міжміського діюча

7509 31396704 20.07.2015 07.10.2015 06.10.2020 телемереж діюча

7510 33270712 АЕ № 299831  09.07.2015 28.10.2015 27.10.2020 м. Дружківка Донецької області телемереж діюча

7511 23364394 АЕ № 299844 16.07.2015 07.12.2015 06.12.2020 м. Дніпропетровськ телемереж не діюча

7512 01188827 АЕ № 299843 16.07.2015 10.11.2015 09.11.2020 Харківська область ефірне телемовлення не діюча

7513 01188827 АЕ № 299842 16.07.2015 10.11.2015 09.11.2020 Харківська область ефірне радіомовлення не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Панда", 
22579609, м. Кузнецовськ, 

Рівненська обл.

майдан Незалежності, 
4, м. Кузнецовськ, 

Рівненська обл., 34400

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОБРОНЕТ", 37755316, м. 
Добропілля, Донецька обл.

мікрорайон 
Молодіжний, 31, кв. 48, 

м. Добропілля, 
Донецька обл., 85000

АЕ № 299830 
09.07.2015

смт Новодонецьке Донецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГІПТЕЛ", 36724008, м. 

Нікополь, 
Дніпропетровська обл.

53222, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. 
Херсонська, 353-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛОКОМ", 36907227, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровської області

вул. Кравченка, 2, кв. 
39, м.Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51413

 м. Павлоград, 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"Радіотехн

ічна лабораторія", 
21890713,м. Павлоград, 

Дніпропетровської області 

вул. Кравченка, 2, кв. 
39, м.Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51413

 м. Павлоград, 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

транснаціональна 
фінансово-промислова 

нафтова компанія 
"Укртатнафта", 00152307, 
м. Кременчук, Полтавська 

обл.

39609, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Свіштовська, 3 

м. Кременчук та 
Кременчуцького району 

Полтавської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

вул. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Івано-Франківська, Закарпатська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, 
Полтавська, Рівненська, Хмельницька, 
Тернопільська, Херсонська, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька, Київська 
області, м. Київ, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Лангейт", 31396704, м. 
Чернівці 

вул. Котляревського 
Івана, 5, м. Чернівці, 

58000
АЕ № 299852 

м. Київ, м. Чернівці, м. Хмельницький, 
м. Кам'янець-Подільський 

Хмельницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю САТЕЛІТ 

СЕРВІС", 33270712, м. 
Краматорськ, Донецька 

обл., 

бульвар 
Машинобудівників, 20, 

м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

"Телерадіокомпанія 
"СКІФІЯ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, 

23364394, м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл.

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 2-А   

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

01188827, м. Харків

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Харківський обласний 

радіотелевізійний 
передавальний центр", 

01188827, м. Харків

61103, м. Харків, вул. 
Дерев'янка, 1-А 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 437 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7514 38736443 АЕ № 299871 29.07.2015 28.07.2020 м. Вишгород Київської області телемереж діюча

7515  35631426 АЕ № 299845 16.07.2015 04.11.2015 03.11.2020 м. Черкаси телемереж діюча

7516 38021802 АЕ № 299872 29.07.2015 28.07.2020 м. Київ не діюча

7517 33883130 АЕ № 299873 29.07.2015 28.07.2020 м. Київ телемереж не діюча

7518 32250318 АЕ № 299870 29.07.2015 15.11.2015 14.11.2020 телемереж діюча

7519 33528184 АЕ № 299867 28.07.2015 27.07.2020 м. Запоріжжя телемереж діюча

7520 35420845 АЕ № 299916 19.08.2015 18.02.2015 17.02.2020 Донецька область не діюча

7521 21949777 АЕ № 299925 31.08.2015 12.09.2015 11.09.2020 Донецька область діюча

7522 30485284 АЕ № 299878 04.08.2015 08.11.2015 07.11.2020 м. Лебедин Сумської області телемереж діюча

7523 30168976 АЕ № 299879 04.08.2015 15.11.2015 14.11.2020 телемереж діюча

7524 34783432 АЕ № 299908 17.08.2015 04.11.2015 03.11.2020 телемереж діюча

7525 01188477 АЕ № 299890 10.08.2015 07.11.2015 06.11.2020 Одеська область ефірне телемовлення не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул.. Прирічна 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКЛАУТ-ІНВЕСТ", 
35631426, м. Черкаси

вул. Сержанта 
Жужоми,7, кв. 70, м. 

Черкаси, 18021

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАТЕЛ ЮКРЕЙН", 
38021802, м. Київ

вул. Кутузова, 13, офіс 
802, Київ, 01133

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ 
СИСТЕМИ", 33883130, м. 

Київ

вул.. Жилянська, 68, м. 
Київ, 01033

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Атраком", 32250318, м. 
Київ

вул.Мечникова, 3 офіс 
307, м.Київ, 01133

м.Донецьк, м.Дніпропетровськ, 
м.Запоріжжя, м.Київ, м.Львів, 

м.Одеса, м.Харків

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ-

МІРІК-ТВ", 33528184, м. 
Запоріжжя

69093, м. Запоріжжя, 
вул.Зестафонська, 22, 

кв. 78,  

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТЕЛС 

ІСП", 35420845, м. Донецьк

проспект Панфілова, 1, 
м. Донецьк, 83048

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФТІКОМ", 21949777, м. 
Донецьк 

вул. Рози Люксембург, 
72, м. Донецьк, 83114

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія 

"Лебедин", 30485284, м. 
Лебедин, Сумська обл.

вул. Леніна, 30, м. 
Лебедин, Сумська обл., 

42200

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Електрон-Сервіс", 
30168976, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50002, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Лермонтова, 1, 
приміщення 81

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телевізійні кабельні 
мережі "ВСЕСВІТ", 

34783432, м. Первомайськ, 
Миколаївської обл., 

вул. Грушевського, 41, 
кв. 58, м. Первомайськ, 

Миколаїівська обл., 
55200

м. Первомайськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

вул. Фонтанська дорога, 
3,  м. Одеса, 65063

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 438 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7526 01188477 АЕ № 299889 10.08.2015 07.11.2015 06.11.2020 Одеська область ефірне радіомовлення не діюча

7527 30109015 АЕ № 299907 13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021 діюча

7528 37277769 АЕ № 299929 31.08.2015 19.11.2015 18.11.2020 Львівська область діюча

7529 34603204 АЕ № 299888 10.08.2015 07.05.2020 м. Київ телемереж діюча

7530 30109015 АЕ № 299904 13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021  CDMA-800 діюча

7531 30109015 АЕ № 299906 13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021 CDMA-800 діюча

7532 31831942 АЕ № 299913 19.08.2015 11.12.2017 Донецька, Луганська області місцевий не діюча

7533 22414044 АЕ № 299911 12.08.2015 17.11.2015 16.11.2020 Львівська обл. діюча

7534 34567732 АЕ № 299921 19.08.2015 07.06.2018 м. Чернігів телемереж діюча

7535 2322405579 АЕ № 299928 31.08.2015 21.11.2015 20.11.2020 м.Бровари Київської області телемереж діюча

7536 37755316 АЕ № 299910 12.08.2015 11.08.2020 м.Добропілля Донецької області телемереж діюча

7537 04713033 АЕ № 299931 31.08.2015 30.11.2015 29.11.2020 не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР", м. Одеса, 

01188477

вул. Фонтанська дорога, 
3,  м. Одеса, 65063

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", м. Одеса, 
30109015

вул. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, 

Львівська, Харківська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням  

технології CDMA-800

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Велнет", 

37277769, м. Львів

вул. Наукова, 5, кімната 
51, м. Львів, 76901

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГІГАТРАНС", 34603204, 
м. Київ

вул. Юрківська, 34-А, 
м. Київ, 04080

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", м. 

Одеса, 30109015

вул. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

АР Крим, Одеська область, м. 
Київ

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", м. 

Одеса, 30109015

вул. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, 

Львівська, Харківська області

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СХІДЕНЕРГО", 31831942, 
м. Курахове, Мар'їнський р-

н, Донецька обл. 

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, м. 

Курахове, 
вул.Плеханова, 34 

надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛСТ", 

22414044, м. Стрий, 
Львівська обл.

82400, Львівська обл., 
м. Стрий, вул. О. 
Бачинської, 4-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІНЕТІКА", 34567732, 
м.Чернігів 

14034, м. Чернігів, вул. 
1-го Травня, 180 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Топіха Олександр 

Михайлович, 2322405579, 
м.Бровари Київської 

області

07400, м.Бровари, 
Київська область, 

вул.Кірова, 88, кв.101 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОБРОНЕТ", 37755316, м. 
Добропілля, Донецька обл.

85000, м.Добропілля, 
Донецька область, 

мікрорайон 
Молодіжний, буд.31, 

кв.48

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне територіально-
галузеве об'єднання 
"Південно-Західна 

залізниця", 04713033, 
м.Київ

01030, м.Київ, 
вул.Лисенка,6

м.Київ та Київська область, 
м.Вінниця та Вінницька 
область, м. Житомир та 
Житомирська область, 

м.Хмельницький та 
Хмельницька область, 

м.Чернігів та Чернігівська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 439 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7538 25072130  АЕ № 299926 31.08.2015 16.01.2016 15.01.2021 Хмельницька область діюча

7539 25072130 АЕ № 299927 31.08.2015 15.06.2016 14.06.2021 діюча

7540 32720900 АЕ № 299917 20.08.2015 14.07.2016 телемереж не діюча

7541 34456687 АЕ № 299932 31.08.2015 14.07.2016 телемереж не діюча

7542 34456687 АЕ № 299933 31.08.2015 24.02.2019 телемереж діюча

7543 3120618197 АЕ № 299915 19.08.2015 24.11.2015 23.11.2020 м. Біляївка Одеської області телемереж не діюча

7544 38494773 АЕ № 299909 17.08.2015 16.08.2020 м.Харків телемереж діюча

7545 2615223178 АЕ № 299930 31.08.2015 30.08.2020 телемереж діюча

7546 39817110 АЕ № 299951  07.09.2015 06.09.2020 м.Харків телемереж діюча

7547 3181117758 АЕ № 299975 18.09.2015 17.09.2020 м.Дніпропетровськ телемереж діюча

7548 36230227 АЕ № 299950  07.09.2015 16.12.2015 15.12.2020 м.Бориспіль Київської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м.Івано-
Франкувськ

76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Пасічна, буд.21/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м.Івано-
Франкувськ

76018, м.Івано-
Франківськ, 

вул.Пасічна, буд.21, к.1

м.Івано-Франківськ та Івано-
Франківська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового доступу із 
застосуванням технології 

DECT

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Славтелеком", 32720900, 
м.Слов'янськ

84112, Донецька обл., 
м.Слов'янськ, 

вул.Комунарів, б. 24 А, 
кв.112 

м. Слов'янськ Донецької області Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СЕРВІС", 34456687, м. Київ 

01032, м.Київ, вул. Льва 
Толстого, 57

м. Павлоград, м. Тернівка, смт 
Петропавлівка, с. Богданівка,               с. 
Вербки, с. Мар'їна Роща, с. Миколаїівка, 

с. Вовчанське, с. Самарське,             с. 
Тельмана, м. Першотравенськ 

Дніпропетровської області, м. Донецьк,   
        м. Добропілля, с. Курахове, м. 

Зугрес, м. Маріуполь, м. Білицьке, м. 
Горлівка,  м. Єнакієве, м. Кіровське, м. 

Костянтинівка, м. Красногорівка, м. 
Моспине,      м. Вугледар, м. Харцизськ, 

смт Новотроїцьке, смт Курахівка 
Донецької області, м. Щастя Луганської 

області, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СЕРВІС", 34456687, м. Київ 

01032, м.Київ, вул. Льва 
Толстого, б.57

м. Ровеньки, м. Свердловськ, м. 
Антрацит, м. Червоний 
партизан, смт Фащівка 
Луганської області; м. 

Запоріжжя; м. Дніпропетровськ, 
м. Зеленодільськ 

Дніпропетровської області; м. 
Львів, смт Добротвір Львівської 

області; м. Бурштин Івано-
Франківської області; м. 

Ладижин Вінницької області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Чернега 

Олександр Анатолійович, 
3120618197, м. Біляївка, 

Одеської обл., 

провулок 1-й Нижній, 
10, м. Біляївка, 

Біляївський р-н, 
Одеська обл., 67600

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТУРНІКЕТ-М", 38494773, 

м.Харків

61052, м.Харків, вул. 
Енгельса, 29-А,оф.311

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Русанжик Іван 
Георгійович, 2615223178,  
с. Криничне, Болградський 

р-н, Одеська обл., 

68742, Одеська обл., 
Болградський р-н, 

с.Криничне, вул.Леніна, 
120

м.Кам'янка Черкаської обл., 
с.Косарі Кам'янського р-ну 

Черкаської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СІТ НЕТ", 39817110, 

м.Харків

61195, Харківська обл., 
м.Харків, вул.Ужвій 
Наталії, 112, кв.66

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Гончар 
Олександр Іванович, 

3181117758, м. 
Дніпропетровськ

49000, 
Дніпропетровська обл., 

м.Дніпропетровськ, 
пров.Парусний, 8, 

кв.153

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАН 
ТРЕЙС", 36230227, м. 

Бориспіль, Київська обл.

08300, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. 

Головатого, 4, кв. 35

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 440 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7549 39634682 АЕ № 299968 15.09.2015 14.09.2020 м.Київ, м.Чернігів, м.Черкаси телемереж діюча

7550 39720776 АЕ № 299949  07.09.2015 06.09.2020 телемереж діюча

7551 37218567 АЕ № 299948  07.09.2015 16.12.2015 15.12.2020 телемереж діюча

7552 31930859 АЕ № 299943 01.09.2015 16.02.2016 15.02.2021 телемереж діюча

7553 2815905157 АЕ № 299963 09.09.2015 09.12.2015 08.12.2020 телемереж діюча

7554 2864104538 АЕ № 299979 18.09.2015 17.09.2020 м. Київ телемереж діюча

7555 25072130 АЕ № 299970 14.09.2015 20.12.2015 19.12.2020 Івано-Франківська область діюча

7556 31815032 АЕ № 299967 14.09.2015 13.09.2020 телемереж діюча

7557 14144866 АЕ № 299962  09.09.2015 20.12.2015 19.12.2020 м. Дунаївці, Хмельницька обл. телемереж діюча

7558 31932222 АЕ № 299974 18.09.2015 23.12.2015 22.12.2020 телемереж не діюча

7559 37755316 АЕ № 299976 18.09.2015 17.09.2020 м. Білозерське Донецької обл. телемереж діюча

7560 30931228 АЕ № 299969 14.09.2015 22.05.2017 Львівська обл. не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А 
ТЕЛ", 39634682, с.Горенка 

Київської області

08105, Київська обл., 
Києво-Святошинський 

район, с.Горенка, 
вул.Радгоспна, 9

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ШУСТРОНЕТ", 39720776, 
м.Верхівцеве 

Дніпропетровської області

51660, 
Дніпропетровська 

область, 
Верхньодніпровський 

р-н, м.Верхівцеве, 
вул.Леніна,73

м.Верхівцеве та смт 
Новомиколаївка 

Верхньодніпровського р-ну 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Байт-

СД", 37218567, 
Сєвєродонецьк Луганської 

області

93400, Луганська обл., 
м.Сєвєродонецьк, 

вул.Гагаріна, 60-А, 
оф.15

м.Сєвєродонецьк Луганської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"СУМСЬКІ КАБЕЛЬНІ 
ТЕЛЕМЕРЕЖІ", 31930859, 
смт Свеса, Ямпільський р-

н, Сумська обл.

41226, Сумська обл., 
Ямпільський р-н, смт 

Свеса, вул. Горького, 7

смт Свеса Ямпільського р-ну 
Сумської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підпрємець 
Магир Тарас Андрійович, 

2815905157, смт Добротвір, 
Кам'янка-Бузький р-н, 

Львівської обл.

80411, Львівська обл., 
Кам'янка-Бузький р-н, 

смт Добротвір, вул. 
Шевченка, 5

смт Добротвір Кам'янка-
Бузького району Львівської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підпрємець 
Цвєтков Віталій 
Олександрович, 

2864104538, м. Київ

01030, м. Київ, вул. 
Богдана 

Хмельницького, 29, 
кв.37

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м.Івано-
Франківськ

76008, м. Івано-
Франківськ, вул.. 
Пасічна, 21, к.1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СВАРД", 31815032, м. 

Київ

03179, м.Київ, проспект 
Перемоги, буд.131, 

приміщення №3

с.Підгірці Обухівського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ФНБ", 
14144866, м. Дунаївці, 

Хмельницька обл.

32400, Хмельницька 
обл., м. Дунаївці, 

вул.Красінських 5/1

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельне телебачення", 
31932222, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетрівська обл.

50027, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Отто Брозовського, 40, 

кв.1

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОБРОНЕТ", 37755316, м. 
Добропілля, Донецька обл.

85000, м.Добропілля, 
Донецька область, 

мікрорайон 
Молодіжний, буд.31, 

кв.48

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 30931228, м. 
Київ/ ТОВ "ЛЕПТОН", 

13797508, м. Львів

02660, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1, 

поверх 3 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 441 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7561 30931228 АЕ № 299971 14.09.2015 15.05.2016 Львівська обл. не діюча

7562 31068556 АЕ № 299978 18.09.2015 30.01.2016 29.01.2021 телемереж діюча

7563 30253385 АЕ № 299995 24.09.2015 20.12.2015 19.12.2020 м. Біла Церква Київської області діюча

7564 39433051 АЕ № 299980 18.09.2015 17.09.2020 м. Київ телемереж діюча

7565 25117789 АЕ № 299961 10.09.2015 09.09.2020 м. Харків телемереж не діюча

7566 37029010 АЕ № 299993 24.09.2015 19.12.2015 18.12.2020 телемереж діюча

7567 001911230 АЕ № 299998 30.09.2015 02.03.2016 Запорізька область не діюча

7568 38077745 АЕ № 299973 18.09.2015 17.09.2020 м.Луцьк Волинської обл. телемереж діюча

7569 36043955 АЕ № 299994 24.09.2015 25.11.2016 м. Одеса телемереж не діюча

7570 13559720 АЕ № 299999 30.09.2015 19.01.2016 18.01.2021 м.Бердичів Житомирської обл. діюча

7571 34896507 ДЛ № 000042 30.10.2015 19.11.2015 18.11.2020 м. Київ телемереж діюча

7572 33601281 ДЛ № 000013 13.10.2015 19.01.2016 18.01.2021 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 30931228, м. 
Київ/ ТОВ "ЛЕПТОН", 

13797508, м. Львів

02660, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1, 

поверх 3 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Компанія "САТЕЛІТ" 
товариство з обмеженою 

відповідальністю, 
31068556, м. Одеса

вул. Мечникова, 2/1, № 
14, м. Одеса, 65029

м. Одеса та м. Іллічівськ 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РОСАВА", 

30253385, м. Біла Церква, 
Київська обл.

09108, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 
Леваневського, 91

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДАТА СІТІ", 39433051, м. 

Київ

03045, м. Київ, вул. 
Новопирогівська, 50

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КВАНТ",25117789, м. Київ

02095, м. Київ, вул. 
Урлівська, 5-А, кв. 65

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮАІНЕТ+", 37029010, м. 
Володимир-Волинський, 

Волинська обл.

44700, Волинська обл., 
м. Володимир-

Волинський, вул. 
Ковельська, 181, 

м. Володимир-Волинський 
Волинської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 

"Запоріжсталь", 001911230, 
м. Запоріжжя

69008, м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БЕСТЛІНК", 38077745, 

м.Луцьк

43000, Волинська обл., 
м.Луцьк, вул.Потебні, 

50

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОДЕСЬКІ ЦИФРОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 36043955, 

м. Одеса

04212, м.Київ, 
вул.Маршала 

Малиновського, 15/3, 
оф.110

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАД 

ЛТД", 13559720, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл. 

вул.Шевченка, 1-А, 
м.Бердичів, 

Житомирська обл., 
13300

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХЕЛПТЕХ", 34896507, м. 
Київ

02099, м. Київ, вул. 
Російська, 50

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Київські інтерактивні 

телекомунікації" ПП "КІТ", 
33601281, м. Київ

03162, м. Київ, бульвар 
Кольцова, 14-К, офіс 

100

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 442 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7573 20280935 ДЛ № 000020 21.10.2015 31.12.2015 30.12.2020 Київська область не діюча

7574 32072102 АЕ № 000012 13.10.2015 11.01.2016 10.01.2021 м. Київ, м. Суми телемереж діюча

7575 22599262 ДЛ № 000019 21.10.2015 01.01.2016 31.12.2020 мобільний діюча

7576 37624049 АЕ № 300000 01.10.2015 12.09.2016 м. Кіровоград  телемереж не діюча

7577 36882496 ДЛ № 000015 13.10.2015 12.10.2020 м.Чернівці Чернівецька обл. телемереж діюча

7578 21133679 ДЛ № 000039 28.10.2015 27.10.2020 Тернопільська область діюча

7579 2913608151 ДЛ № 000014 13.10.2015 12.10.2020 телемереж діюча

7580 3150913671 ДЛ 000021 19.10.2015 03.02.2016 03.02.2021 телемереж діюча

7581 00206539 ДЛ № 000038 27.10.2015 13.01.2016 12.01.2021 Одеська область діюча

7582 38736443 ДЛ № 000037 21.10.2015 20.10.2020 телемереж діюча

7583 32560060 ДЛ № 000040 30.10.2015 29.10.2020 м.Київ телемереж діюча

7584 32560060 ДЛ № 000041 30.10.2015 29.10.2020 м.Київ діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м.Київ

02154, м.Київ, 
бул.Русанівський , 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ 
"ЧЕРЕДА", 32072102, м. Київ

01023, м. Київ, вул. 
Леоніда 

Первомайського, 11, кв. 
4

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", 22599262, м. 

Київ

бульвар Русанівський, 
7, м. Київ, 02154

Дніпропетровської, Донецької, 
Запорізької, Київської, Полтавської, 

Харківської та Херсонської 
областей

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОРМАЦІЙНІ 
КІРОВОГРАДСЬКІ 

СИСТЕМИ", 37624049, м. 
Кіровоград, 

25006, м.Кіровоград, 
вул.Тимірязєва, 84, 

оф.612А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДСС 

ГРУП", 36882496, м. 
Чернівці

58000, Чернівецька 
обл., м.Чернівці, 

вул.Південно-Кільцева, 
б.11, кв.67 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стар 

Софт", 21133679, 
м.Тернопіль

46008, м.Тернопіль, 
вул.Шашкевича, 3, офіс 

71

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Румянцев Олександр 

Володимирович, 
2913608151, м. Пирятин, 

Полтавська обл.

37000, Полтавська обл., 
м. Пирятин, вул. 
Жовтнева, 225

с. Велика Круча, с. Нові 
Мартиновочі Пирятинського 

району Полтавської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мулявка Вячеслав 

Олександрович, 
3150913671, м. 
Світловодськ, 

Кіровоградська область 

27500, Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, 
вул. Леніна, 65, кв.38

м. Світловодськ 
Кіровоградської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ОДЕСЬКИЙ 

ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД", 
00206539, м. Южне 
Одеської області 

65481, Одеська обл., м. 
Южне, вул. Заводська, 

3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул.. Прирічна 25-А, м. 
Київ, 04213

смт Комсомольське Харківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРНЕТ 

КОМУНІКАЦІЇ" , 
32560060, м.Київ 

01030, м.Київ, вул. 
Леонтовича, 9

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРНЕТ 

КОМУНІКАЦІЇ" , 
32560060, м.Київ  

01030, м.Київ, вул. 
Леонтовича, 9

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 443 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7585 34539587 ДЛ № 000036 21.10.2015 02.03.2016 01.03.2021 м.Київ діюча

7586 30109015 ДЛ № 000044 02.11.2015 01.01.2016 01.01.2021  CDMA-800 діюча

7587 24512928 ДЛ № 000072 18.11.2015 22.12.2015 21.12.2020 телемереж діюча

7588 37201401 ДЛ № 000057 05.11.2015 11.01.2016 10.01.2021 м.Шостка Сумської обл. телемереж діюча

7589 32771630 ДЛ № 000067 17.11.2015 25.01.2016 24.01.2021 м. Київ телемереж діюча

7590 36999957 ДЛ № 000068 17.11.2015 24.01.2016 23.01.2021 м.Рубіжне Луганської обл. діюча

7591 37175141 ДЛ № 000043 02.11.2015 21.02.2016 20.02.2021 м.Київ телемереж діюча

7592 2405105914 ДЛ № 000063 12.11.2015 10.02.2016 09.02.2021 м. Рені Одеської області телемереж діюча

7593 31720260 ДЛ № 000065 12.11.2015 14.02.2016 13.02.2021 Україна діюча

7594 31047536 ДЛ № 000083 26.11.2015 10.03.2016 09.03.2021 м.Херсон телемереж діюча

7595 2082136999 ДЛ № 000082 20.11.2015 31.01.2016 30.01.2021 м.Димитров, Донецької обл. телемереж діюча

7596 24710396 ДЛ № 000084 26.11.2015 21.02.2016 20.02.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТЕР 

КОМ", 34539587, м. Київ 

04176, м.Київ, 
вул.Електриків 29-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", м. 

Одеса, 30109015

вул. Мала Арнаутська, 
66, м. Одеса, 65007

Вінницька, Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Миколаївська, 
Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Херсонська, 

Хмельницька, Тернопільська, 
Черкаська, Чернігівська, 

Чернівецька області, та м. 
Севастополь

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕДІАНА", 24512928, м. 
Мелітополь, Запорізька 

обл.

72319, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Рози Люксембург, 17, 
кв. 137

м. Мелітополь Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юасіті 

Телеком", 37201401, м. 
Київ

вул. Дегтярівська, 8-А, 
офіс 204, м. Київ, 04050

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", 

32771630, м. Київ,

02098, м. Київ, 
проспект Павла 

Тичини, 2

надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ", 

36999957, м. Рубіжне, 
Луганська обл.

93001, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. 
Заводська, 1Г/36

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМКАСТ УКРАЇНА", 
37175141, м.Київ

03087, м.Київ, вул. 
Уманська, 29, корпус 1, 

кв.88

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Хаджиміті Григорій 

Костянтинович, 
2405105914, м. Рені 

Одеської області

68800, Одеська обл., м. 
Рені, ІІ провулок 

Зелений, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057,  м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з використанням безпроводового доступу із застосуванням 
технології DECT з правом технічного  обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВЯЗЬ-

СЕРВІС", 31047536, 
м.Херсон

73000, м.Херсон, вул. 
Лісна, 2, кв.28

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Котовський Олександр 

Віталійович, 2082136999, 
м.Димитров Донецька обл.

85327, Донецька обл., 
м. Димитров, м-н 

Молодіжний, 39, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НТ-

СЕРВІС", 24710396, 
м.Олександрія 

Кіровоградської обл.

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, 
вул. Чижевського, 3

м.Олександрія, Кіровоградської 
обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 444 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7597 37214777 ДЛ № 000058 05.11.2015 14.03.2016 13.03.2021 телемереж не діюча

7598 39908038 ДЛ № 000064 12.11.2015 11.11.2020 Полтавська область діюча

7599 2821321153 ДЛ № 000069 17.11.2015 16.11.2020 телемереж діюча

7600 36442189 ДЛ № 000085 26.11.2015 23.02.2016 22.02.2021 м.Дніпропетровськ телемереж діюча

7601 37755316 ДЛ № 000087 26.11.2015 25.11.2020 м.Білицьке Донецької області телемереж діюча

7602 33504137 ДЛ № 000086 26.11.2015 25.11.2020 м.Єнакієво Донецької обл. телемереж діюча

7603 2280717418 ДЛ № 000100 11.12.2015 10.12.2020 м. Миколаїв телемереж діюча

7604 04833760 ДЛ № 000106 11.12.2015 10.12.2020 Дніпропетровська область не діюча

7605 39854346 ДЛ № 000095 08.12.2015 07.12.2020 м.Київ та Одеська обл. діюча

7606 21042304 ДЛ № 000089 02.12.2015 24.03.2016 23.03.2021 м. Полтава та Полтавська обл. діюча

7607 00179714 ДЛ № 000105 11.12.2015 31.10.2016 30.10.2021 Донецька область діюча

7608 25641556 ДЛ № 000122 29.12.2015 01.04.2016 31.03.2021 м.Київ діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙТІ-

ІНВЕСТ", 37214777, 
м.Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.

50006, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Ветеранів праці, 15

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська 
обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАТОР ІСП", 39908038, 

м.Полтава

36014, Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. 

Жовтнева, 54

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Тітенко Сергій 

Валерійович, 2821321153, 
м.Середина-Буда Сумської 

обл.

41000, Сумська обл., м. 
Середина-Буда, 

Юловська, 29, кв.1

м.Середина-Буда Середино-
Будського району Сумської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЕНТЕРРА", 36442189, 

м.Дніпропетровськ

49041, м. 
Дніпропетровськ, Ж/М 
Тополя-3, будинок 20, 
корпус 2, квартира 60 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДОБРОНЕТ", 37755316, м. 
Добропілля, Донецька обл.

85000, м.Добропілля, 
Донецька область, 

мікрорайон 
Молодіжний, буд.31, 

кв.48

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", 
33504137, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

87513, Донецька обл., 
Маріуполь,  25 квартал, 

2, м. 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Конєв Павло Олексійович, 
2280717418, м. Миколаїв

54018, м. Миколаїв, 
пров. Кобера, 15, кв.144

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОРБІТА", 04833760, м. 
Дніпропетровськ

49600, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Панікахи, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУПЕР ТЕЛЕКОМ", 

39854346, м.Одеса

65114, Одеська обл., 
м.Одеса, Люстдорфська 

дорога, 140-А, офіс 
2620

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Науково-виробниче 
товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"СОЛВЕР", 21042304, 

м.Полтава

36037, м. Полтава, 
просп. Вавілова 3 к. 51

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Промтелеком", 

001797714, м.Донецьк

83049, м.Донецьк, вул. 
Хірургічна, 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телефонна компанія 
УТЛ", 25641556, м.Київ

03055, м.Київ, вул. 
В.Василевської, 7, кв. 

603

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 445 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7609 2331912012 ДЛ № 000102 11.12.2015 10.12.2020 Львівська область діюча

7610 35040796 ДЛ 000123 28.12.2015 29.03.2016 телемереж не діюча

7611 35040796 ДЛ № 000120 28.12.2015 16.11.2018 телемереж діюча

7612 35040796 ДЛ № 000118 28.12.2015 19.07.2016 телемереж не діюча

7613 30853721 ДЛ № 000104 11.12.2015 24.03.2016 23.03.2021 м.Житомир телемереж діюча

7614 40075815 ДЛ № 000148 30.12.2015 06.02.2019 діюча

7615 40075815 ДЛ № 000143 30.12.2015 23.07.2018 міжміського діюча

7616 40075815 ДЛ № 000144 30.12.2015 21.08.2016 міжміського не діюча

7617 40075815 ДЛ № 000151 30.12.2015 15.05.2016 не діюча

7618 40075815 ДЛ № 000149 30.12.2015 15.09.2019 Вінницька область діюча

7619 40075815 ДЛ № 000139 30.12.2015 23.09.2018 міжміського діюча

7620 40075815 ДЛ № 000134 30.12.2015 15.09.2019 діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Білоус Олег Іванович, 

2331912012, с. Добрівляни, 
Стрийський р-н, Львівська 

область

82426, Львівська обл., 
Стрийський р-н, с. 
Добрівляни, вул. 

Довженка, 13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

вул. Лінійна, 32, м. 
Боярка, Києво-

Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

с. Петровське, с. Софіївська 
Борщагівка Києво-

Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

вул. Лінійна, 32, м. 
Боярка, Києво-

Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

м. Боярка, м. Вишневе Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

вул. Лінійна, 32, м. 
Боярка, Києво-

Святошинський р-н, 
Київська обл., 08150

с.Крюківщина, с.Тарасівка 
Києво-Святошинського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Житомирський міський 
інформаційний центр - 

телемережа", 30853721,  м. 
Житомир

10020, м. Житомир, 
просп. Миру, 2, кв. 77

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Судак Автономної Республіки 
Крим

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м. Тернопіль та Тернопільська 
область, м. Рівне та Рівненська 
область, м.Луцьк та Волинська 

область, м.Ужгород та Закарпатська 
область, м.Чернівці та Чернівецька 

область

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Львівської та Івано-
Франківської областей

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Львівська, Тернопільська, 
Рівненська, Волинська, 

Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецької 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Кіровоградська, 
Черкаська, Вінницька області

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Миколаївська, Херсонська, 
Кіровоградська, Черкаська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 446 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7621 40075815 ДЛ № 00136 30.12.2015 15.09.2019 Одеська область діюча

7622 40075815 ДЛ № 000141 30.12.2015 16.07.2018 діюча

7623 40075815 ДЛ № 000132 30.12.2015 16.07.2018 м. Донецьк та Донецька область діюча

7624 40075815 ДЛ № 000145 30.12.2015 16.07.2018 міжміського діюча

7625 33635633 ДЛ № 000101 11.12.2015 14.01.2019 м.Київ телемереж діюча

7626 31993552 ДЛ №000103 11.12.2015 24.03.2016 23.03.2021 телемереж діюча

7627 39961313 ДЛ № 000107 16.12.2015 15.12.2020 м.Київ телемереж діюча

7628 40075815 ДЛ № 000138 30.12.2015 08.01.2019 м.Харків та Харківська область діюча

7629 40075815 ДЛ № 000150 30.12.2015 19.01.2019 Чернігівська область діюча

7630 40075815 ДЛ № 000142 30.12.2015 19.01.2019 Сумська та Полтавська області діюча

7631 40075815 ДЛ № 000146 30.12.2015 04.09.2018 міжміського діюча

7632 40075815 ДЛ № 000133 30.12.2015 26.02.2017 м.Київ не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Луганськ та Луганська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Донецьк та Донецька область, 
м. Луганськ та Луганська 

область

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"В.О.К.С.", 33635633, м. 
Київ

04080, м.Київ, 
вул.Новоконстянтинівс

ька, 2-А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Телеком-

Таврія-Мелітополь", 
31993552, м. Мелітополь

72312, Запорізька обл., 
м.Мелітополь, вул. 

Фрунзе, 29

м.Мелітополь Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГІГАТРАНС-УКРАЇНА", 
34603204, м. Київ

03022, м.Київ, 
вул.Васильківська, 37 

літера "В"

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Харків та Харківська область, 
м.Полтава та Полтавська 

область, м.Суми та Сумська 
область

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 447 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7633 40075815 ДЛ № 000131 30.12.2015 12.08.2017 Київська область не діюча

7634 40075815 ДЛ № 000140 30.12.2015 04.08.2018 м.Київ міжміського діюча

7635 40075815 ДЛ № 000152 30.12.2015 08.12.2018 діюча

7636 40075815 ДЛ № 000137 30.12.2015 08.12.2018 діюча

7637 40075815 ДЛ № 000153 30.12.2015 27.08.2017 Сумська область не діюча

7638 40075815 ДЛ № 000135 30.12.2015 29.11.2020 діюча

7639 40075815 ДЛ № 000147 30.12.2015 12.08.2018 міжміського діюча

7640 32651099 ДЛ № 000121 28.12.2015 04.05.2019 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7641 35040796 ДЛ № 000117 29.12.2015 30.03.2016 29.03.2021 телемереж діюча

7642 13969553 ДЛ № 000119 28.12.2015 27.12.2020 м.Рівне та Рівненська область діюча

7643 30057318 ДЛ № 000116 29.12.2015 08.04.2016 07.04.2021 м. Київ телемереж діюча

7644 2903307599 ДЛ № 000167 11.01.2016 04.03.2016 03.03.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

м.Запоріжжя та Запорізька 
область, Автономна Республіка 

Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська,5

м.Київ, Київська, Вінницька, 
Житомирська, Хмельницька, 

Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Київська, Чернігівська, 
Сумська, Вінницька, 

Житомирська, Хмельницька 
області

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВЕСТ-

ТВ", 32651099, м. 
Дніпропетровськ 

49102, 
м.Дніпропетровськ, 

вул. Будьонного, 23-А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

вул. Лінійна, 32, м. 
Боярка, Києво-

Святошинського р-н, 
Київська обл., 08150

с. Петровське, с. Софіївська 
Борщагівка Києво-

Святошинського району 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Рівнепромзв'язок", 
13969553, м.Рівне

33024, м. Рівне, вул. 
Млинівська, 28

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮНІОНКОМ", 30057318, м. 
Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Ткачук 
Олексій Васильович, 

2903307599, м. 
Перещепине, 

Дніпропетровська обл., 

51220, 
Дніпропетровська обл.,  
Новомосковський р-н, 
м. Перещепине, мкр-н 
"Кільченський", 1, кв. 

46

м. Перещепине 
Новомосковського р-ну 

Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 448 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7645 2992807456 ДЛ № 000169 11.01.2016 16.03.2016 15.03.2021 м. Вільнянськ Запорізької обл. телемереж діюча

7646 19199961 ДЛ № 000155 11.01.2016 02.04.2016 01.04.2021 Україна діюча

7647 32662933 ДЛ № 000174 18.01.2016 13.04.2016 12.04.2021 м. Київ телемереж діюча

7648 32292929 ДЛ № 000168 11.01.2016 10.01.2021 м. Лисичанськ Луганської обл. діюча

7649 20609200 ДЛ № 000188 26.01.2016 25.01.2021 м. Біла Церква Київської області телемереж діюча

7650 34726705 ДЛ № 000156 12.01.2016 23.09.2012 22.09.2017  не діюча

7651 36786284 ДЛ № 000223 02.02.2016 01.02.2021 м. Артемівськ Донецької області телемереж діюча

7652 38999676 ДЛ № 000220 18.02.2016 17.02.2021 телемереж діюча

7653 37905236 ДЛ № 000191 01.02.2016 31.01.2021 телемереж діюча

7654 2249613060 ДЛ № 000214 11.02.2016 10.02.2021 телемереж не діюча

7655 21560766 ДЛ № 000190 01.02.2016 03.05.2016 02.05.2021 діюча

7656 22174887 ДЛ № 000204 10.02.2016 09.02.2021 діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа- 
підприємець Голда Антон 
Сергійович, 2992807456, 

м.Запоріжжя

69013, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, вул. 

Нестерова, 31

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТІСА", 

32662933, м. Київ

02125, м. Київ, пр-т 
Алішера Навої, 76

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЛИСИЧАНСЬКА 
НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ", 32292929, м. 
Лисичанськ, Луганська обл.

 93113, Луганська обл., 
м.Лисичанськ, 

вул.Свердлова, 371, 
офіс 1-А, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАГНУС ЛІМІТЕД", 
20609200, м. Біла Церква 

Київської області

09100, Київська обл., 
м.Біла Церква, 

вул.О.Гончара, 11, кв.48

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України"

02094, м. Київ, вул. 
Червоногвардійська, 27 

А

Надання послуг міжнародного та міжміського комутованого 
телефонного зв’язку 

міжнародного, 
міжміського 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"АРТЕМІВСЬК-ОНЛАЙН", 
36786284, м. Артемівськ 

Донецької області

84500, Донецька обл., 
м. Артемівськ, вул. 
Леваневського, 20, 

кв.14

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ", 

38999676, м.Київ

04213, м. Київ, вул. 
Прирічна 25-А

м. Київ, м. Харків, м. Рівне, м. Одеса, м. 
Запоріжжя, м. Дніпропетровськ, м. 
Полтава, м. Суми, м. Чугуїв, смт 

Пісочин, м. Дергачі, с. Гракове, с. 
Циркуни,  смт Малинівка, смт 

Комсомольське Харківської обл., м. 
Українка, м. Бровари, м. Вишгород 

Київської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АЙПОРТ", 37905236, с. 

Сеньківка, Бориспільський 
р-н,  Київської обл.

08371, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. 

Сеньківка, вул. 
Леніна,7

с. Глибоке, с. Головурів, с. 
Вороньків, с. Старе, с. Любарці 

Бориспільського р-ну, с. 
Світильня Броварського р-ну 

Київської обл. 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Гриньків Надія 
Олександрівна, 

2249613060, м. Лисичанськ, 
Луганської обл.

93100, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 
Революційна, б. 89, 

кв.34 

м. Гірське, м. Золоте, м. 
Лисичанськ, м. Сватове 

Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

01601, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 18

Автономна Республіка Крим, м. 
Ужгород та Закарпатська 

область, м. Чернівці та 
Чернівецька область, м. Івано-

Франківськ та Івано-
Франківстка область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології DECT

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фірма "НАЗІС", 22174887, 
м. Коломия

78200, Івано-
Франківська обл., м. 

Коломия, вул. Д. 
Яворницького, 22, кв. 

67

м. Коломия та Коломийський 
район Івано-Франківської 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 449 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7657 36441625 ДЛ № 000215 15.02.2016 08.06.2016 07.06.2021 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7658 2896421877 ДЛ № 000263 25.02.2016 17.05.2016 16.05.2021 м. Бровари Київської області телемереж діюча

7659 30615174 ДЛ № 000195 05.02.2016 16.05.2016 15.05.2021 м.Борислав Львівської обл. телемереж діюча

7660 30258100 ДЛ № 000201 08.02.2016 16.05.2016 15.05.2021 м.Одеса телемереж не діюча

7661 31242602 ДЛ № 000203 08.02.2016 17.05.2016 16.05.2021 м.Київ телемереж діюча

7662 31242602 ДЛ № 000202 08.02.2016 17.05.2016 16.05.2021 м.Київ діюча

7663 22846677 ДЛ № 000200 08.02.2016 04.05.2020 м. Чернівці телемереж діюча

7664 32969997 ДЛ № 000216 15.02.2016 07.06.2016 06.06.2021 м. Трускавець, Львівська обл. телемереж діюча

7665 30416855 ДЛ № 000217 15.02.2016 02.06.2016 01.06.2021 телемереж діюча

7666 34726705 ДЛ № 000221 18.02.2016 17.02.2021 м.Київ телемереж діюча

7667 33501267 ДЛ № 000264 25.02.2016 23.12.2017 телемереж діюча

7668 37646958 ДЛ № 000222 19.02.2016 12.08.2016 11.08.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРК РАЛЕДА", 36441625, 

м. Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Соколина, 13

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа підприємець 
Карішев Дмитро 
Володимирович, 

2896421877, м. Бровари

07400, Київська обл., м. 
Бровари, бульв. 

Незалежності, 10, 
кв.105

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "БТБ", 
30615174, м. Борислав 

Львівська обл.

82300, Львівська обл., 
м. Борислав, вул. 
Д.Галицького, 34

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомпанія "АРС", 
30258100, м.Одеса

65104, м. Одеса, вул. 
Академіка Корольова, 

70, кв. 114

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА", 

31242602, м.Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА", 

31242602, м.Київ

01133, м. Київ, вул. 
Щорса, 29

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Юнітрейд Про", 22846677, 
м.Чернівці

58005, м.Чернівці, вул. 
Миколайчука Івана, 3

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Галицька інформаційна 

мережа ", 32969997, м.Львів

79015, м.Львів, вул. 
Героїв УПА, 72, корп. 8

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійня 
мережі", 30416855, м. 

Олександрія 
Кіровоградської області

28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія 
вул. Першотравнева, 

57-А

м. Олександрія Кіровоградської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ", 34726705, м. 
Київ

02094, м. Київ, вул.. 
Червоногвардійська, 

27-а

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХУАВЕЙ УКРАЇНА", 
33501267, м. Київ

03680, м. Київ, вул. 
Радищева, 10/14

м. Київ, м. Харків, м. 
Дніпропетровськ, м. Одеса, м. 

Львів, м. Сімферополь, м. 
Донецьк

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕКТ ГРУП", 
37646958, м. Чернівці

58029, м. Чернівці,  
проспект Незалежності, 

106, офіс 102 

м. Чернівці Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 450 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7669 3120618197 ДЛ № 000297 09.03.2016 23.11.2020 м. Біляївка Одеської області телемереж діюча

7670 3120618197 ДЛ № 000298 09.03.2016 29.12.2019 телемереж діюча

7671 35745743 ДЛ № 000354 29.03.2016 28.03.2021 телемереж діюча

7672 40075815 ДЛ № 000289 29.02.2016 16.05.2016 15.05.2021 діюча

7673 2880419634 ДЛ № 000290 02.03.2016 01.03.2021 м. Ковель Волинської області телемереж діюча

7674 32980172 ДЛ 000299 09.03.2016 08.03.2021 м.Київ діюча

7675 05441447 ДЛ № 000329 21.03.2016 28.05.2017 м. Алчевськ  Луганської області не діюча

7676 02649437 ДЛ № 000355 29.03.2016 15.07.2016 14.07.2021 телемереж діюча

7677 34306833 ДЛ № 000314 12.03.2016 11.03.2021 м. Рівне  телемереж не діюча

7678 22859846 ДЛ № 000311 09.03.2016 18.03.2030 Україна мобільний діюча

7679 22859846 ДЛ № 000310 09.03.2016 18.09.2017 м. Київ не діюча

7680 22859846 ДЛ № 000300 09.03.2016 11.02.2020 Харківська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Чернега 

Олександр Анатолійович, 
3120618197, м. Біляївка, 

Одеської обл., 

65490, Одеська область, 
м.Теплодар, вул. 

Ген.Плієва, 23, кв.9

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Чернега 

Олександр Анатолійович, 
3120618197, м. Біляївка, 

Одеської обл., 

65490, Одеська область, 
м.Теплодар, вул. 

Ген.Плієва, 23, кв.9

с. Маяки, с. Великий Дальник 
Біляївського району, м. 

Роздільна, смт Лиманське 
Роздільнянського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮАСІТІ", 35745743, м. 
Київ

04050, м.Київ, вул. 
Дегтярівська, 8-А, оф. 

204

м.Ніжин та м.Носівка 
Чернігівської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ

03680, м.Київ, вул. 
Тверська, 5

Львівська, Тернопільська, 
Рівненська, Волинська, 

Закарпатська, Івано-
Франківська, Чернівецької 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сущик Віталій 

Володимирович, 
2880419634, м. Ковель 

Волинської області

45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. 

Смірнова, 3, кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НЕТАССІСТ", 32980172, 

м.Київ

04201, м. Київ, просп. 
Маршала 

Рокосовського,3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Алчевський 

Металургійний Комбінат", 
05441447, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 
обл., 

93400, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. 

Вілєсова, 20-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
ЛІКУВАЛЬНО-

ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
"МИРГОРОДКУРОРТ", 
02649437, м. Миргород, 

Полтавська обл.

37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. 

Гоголя, 112

м. Миргород Полтавської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕЙБІ 
Україна", 34306833, м. 

Львів

вул. Сихівська, 2, кв. 
39, м. Львів, 79066

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 451 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7681 22859846 ДЛ № 000309 09.03.2016 30.06.2018 Україна мобільний діюча

7682 22859846 ДЛ № 000308 09.03.2016 18.09.2017 Донецька область не діюча

7683 22859846 ДЛ № 000307 09.03.2016 23.06.2019 Запорізька область діюча

7684 22859846 ДЛ № 000306 09.03.2016 16.06.2018 діюча

7685 22859846 ДЛ № 000312 09.03.2016 18.09.2017 Луганська область не діюча

7686 22859846 ДЛ № 000304 09.03.2016 11.02.2020 Автономна Республіка Крим діюча

7687 22859846 ДЛ № 000303 09.03.2016 18.09.2017 Дніпропетровська область не діюча

7688 22859846 ДЛ № 000302 09.03.2016 11.02.2020 Одеська область діюча

7689 22859846 ДЛ № 000301 09.03.2016 16.11.2020 Україна мобільний діюча

7690 00190816 ДЛ 000353 29.03.2016 05.06.2017 м. Алчевськ Луганської області не діюча

7691 37494510 ДЛ № 000313 12.03.2016 22.07.2016 21.07.2021 м. Запоріжжя телемереж діюча

7692 38055826 ДЛ № 000334 22.03.2016 21.03.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

м. Київ, Дніпропетровської, 
Харківської, Донецької, 

Одеської областей, Автономної 
Республіки Крим

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського та міжнародного

міжміського та 
міжнародного

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "лайфселл", 

22859846, м. Київ

вул. Солом'янська, 11, 
літера "А", м. Київ, 

03110

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АЛЧЕВСЬКИЙ 

КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД", 
00190816, м. Сєвєродонецьк 

Луганської області

93400, м. 
Сєвєродонецьк 

Луганської області, вул. 
Вілєсова, 20 а

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого  у мережах подвійного призначення з 

правом створення власної мережі

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПІДПРИЄМСТВО 
"ДОБРОБУТ" ПЕРВИННОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ 

ТА ДОКТОРАНТІВ 
ЗАПОРІЗЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТА, 37494510, 
м. Запоріжжя

69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського 64, 

корп. 1, кімната 368-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Вайтлінк", 

38055826, м.Вільногірськ 
Дніпропетровська область

51700, 
Дніпропетровська обл., 

м. Вільногірськ, вул. 
Леніна,  75, кв. 47

м. Вільногірськ 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 452 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7693 38692853 ДЛ 000352 29.03.2016 28.01.2020 м. Васильків Київської області телемереж діюча

7694 21560766 ДЛ № 000396 13.04.2016 03.04.2016 02.04.2021 Україна діюча

7695 3138410492 ДЛ № 000393 13.04.2016 05.05.2016 04.05.2021 телемереж діюча

7696 3106610407 ДЛ № 000398 13.04.2016 13.07.2019 телемереж діюча

7697 32398592 ДЛ № 000377 06.04.2016 12.07.2016 11.07.2021 Одеська область не діюча

7698 22621872 ДЛ № 000379 07.04.2016 13.07.2016 12.07.2021 м. Харків, м. Суми, м. Полтава телемереж діюча

7699 36273480 ДЛ № 000378 06.04.2016 07.07.2016 06.07.2021 м. Київ телемереж діюча

7700 2734405616 ДЛ № 000390 13.04.2016 28.07.2016 27.07.2021 телемереж діюча

7701 31831942 ДЛ № 000397 14.04.2016 11.12.2017 Донецька, Луганська області діюча

7702 2317520484 ДЛ № 000401 14.04.2016 13.04.2021 телемереж діюча

7703 20857932 ДЛ № 000389 13.04.2016 12.04.2021 Львівська область діюча

7704 35040796 ДЛ № 000399 14.04.2016 20.07.2016 19.07.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ 
КОМПАНІЯ", 38692853, м. 
Васильків Київської обл., 

08600, Київська 
область, м. Васильків, 
вул. Декабристів, б. 37

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртелеком", 

21560766, м. Київ

бульвар Тараса 
Шевченка, 18, м. Київ, 

01601

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю мережі понад 
1 000  (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа підприємець 
Лавриненко Сергій 

Олександрович, смт. 
Пісківка, Київська обл.

07820, Київська обл., 
Бородянкький р-н., смт. 

Пісківка, вул. 
Радянська, 199

смт. Пісківка Бородянського р-
ну Київської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Скупченко 

Тетяна Аркадіївна, 
3106610407, м. Вугледар 

Донецької обл., 

85670, Донецька обл., 
м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 20 

с. Павлівка Мар'їнського району 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592, с. 

Іллічівка Одеська область

67560, Одеська область, 
Комінтернівський р-н, 

с. Іллічівка, вул. 
Шкільна,  3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-

виробничо-будівельна фірма 
"ЗВ'ЯЗОКБУД-ІНВЕСТ", 

22621872, м. Харків

61045, м. Харків, вул. 
Шекспіра, 16, кв. 23 А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРТАУЕР", 36273480, м. 
Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11 літера 

"А" 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Чабанов Андрій 
Олександрович, 

2734405616, м. Снігурівка 
Миколаївської області

57300, Миколаївська 
обл., Снігурівський р-н, 

м. Снігурівка, вул. 
Суворова, 94, кв. 35

м. Снігурівка Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СХІДЕНЕРГО", 31831942, 
м. Курахове, Мар'їнський р-

н, Донецька обл. 

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н, м. 

Курахове, вул. 
Енергетиків, 34 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Цибіна Валентина 

Миколаївна, 2317520484, м. 
Мелітополь Запорізької 

області

72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 

Дзержинського, 145, кв. 
79

м. Мелітополь Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Енергозв'язок", 20857932, 
м. Золочів Львівської 

області

79035, м. Львів, вул. 
Дж. Вашингтона, 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МАКСИМУМ-НЕТ", 
35040796, м. Боярка, 

Київська обл., 

08150, Київська 
область, м. Боярка, 

Києво-Святошинський 
р-н,  вул. Лінійна, 32

с. Крюківщина, с.Тарасівка 
Києво-Святошинського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 453 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7705 38143880 ДЛ №  000391 13.04.2016 12.04.2021 телемереж діюча

7706 37452622 ДЛ № 000392 13.04.2016 12.04.2021 телемереж діюча

7707 39892308 ДЛ № 000402 13.04.2016 12.04.2021 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

7708 30931228 ДЛ № 000395 13.04.2016 21.05.2017 Львівська область не діюча

7709 30931228 ДЛ № 000394 13.04.2016 19.07.2020 м. Київ телемереж діюча

7710 23107433 ДЛ № 000403 15.04.2016 22.08.2016 21.08.2021 Вінницька область не діюча

7711 3148521533 ДЛ № 000400 14.04.2016 29.08.2016 28.08.2021 телемереж діюча

7712 37262312 ДЛ № 000414 25.04.2016 17.08.2016 16.08.2021 телемереж не діюча

7713 24564256 ДЛ № 000413 21.04.2016 01.10.2018 телемереж не діюча

7714 31731686 ДЛ № 000411 19.04.2016 28.07.2015 27.07.2020 Україна міжнародного діюча

7715 31731686 ДЛ № 000412 19.04.2016 28.07.2015 27.07.2020 Україна міжміського діюча

7716 37282501 ДЛ № 000455 12.05.2016 08.06.2016 07.06.2021 Полтавська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ", 
38143880, м. Київ

02160, м. Київ, 
проспект Воз'єднання, 

15, кімната 202 

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 
"БАРС", 37452622, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

50086, 
Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, 
вул. Галенка,  9

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ", 
39892308, м. Маріуполь 

Донецької області

87504, Донецька 
область, м. Маріуполь, 

пр-т Ілліча, 63

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 30931228, м. 

Київ

02094, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1 

поверх 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 30931228, м. 

Київ

02094, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1 

поверх 3

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Колективна 
телефонна компанія "ВЕКО", 

23107433, м. Вінниця

21034, м. Вінниця, вул. 
Карла Маркса,  24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 
10000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Драбик Віктор Вікторович, 
3148521533,  смт. Глибока, 

Чернівецька обл.,

вул. Космонавтів, 8, смт 
Глибока, Глибоцький р-н, 
Чернівецька обл., 60400

смт Глибока Чернівецької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
віідповідальністю "ЛАН-НЕТ", 

37262312, м. Калуш, Івано-
Франківська обл.,

77300, Івано-Франківська 
область, м. Калуш, 

проспект Л.Українки, 16а/ 
84

м. Калуш Івано-Франківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ГОК", 
24564256, м. 

Комсомольськ, Полтавська 
обл., 

39800, м. 
Комсомольськ, 

Полтавська обл., 
проспект Героїв 

Дніпра, 54, 

м. Комсомольськ Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ", 
31731686, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого міжнародного телефонного 
зв'язку з використанням лише технології ІР-телефонії на 

всій території України

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ", 
31731686, м. Київ

вул. Чапаєва, 5, м. Київ, 
01030

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з використанням лише технології ІР-телефонії на 

всій території України

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія 
"ЛІНК ТЕЛЕКОМ", 37282501, 

м. Кременчук Полтавської 
області 

вул. Жовтнева, 1, кім. 
135, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39605

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 454 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7717 37209809 ДЛ № 000457 12.05.2016 24.06.2016 23.06.2021 м. Теплодар Одеської області телемереж діюча

7718 39908375 ДЛ № 000444 11.05.2016 10.05.2026 м. Київ діюча

7719 34456687 ДЛ № 000454 12.05.2016 15.07.2016 14.07.2021 телемереж діюча

7720 32902471 ДЛ № 000425 04.05.2016 03.05.2021 м. Дніпропетровськ телемереж діюча

7721 22136823 ДЛ № 000440 11.05.2016 10.05.2021  Запорізька область діюча

7722 31825192 ДЛ № 000458 12.05.2016 11.05.2021 телемереж діюча

7723 05766356 ДЛ № 000441 11.05.2016 05.08.2016 04.08.2021 Сумської області діюча

7724 40209259 ДЛ № 000482 18.05.2016 17.05.2021 м. Одеса Одеської області телемереж діюча

7725 2957413234 ДЛ № 000479 18.05.2016 17.05.2021 м. Глухів Сумської області телемереж діюча

7726 35073780 ДЛ № 000481 18.05.2016 11.08.2016 10.08.2021 м. Харків телемереж діюча

7727 13767950 ДЛ № 000485 23.05.2016 22.05.2021 Кіровоградська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КЕТНЕТ 
ТЕЛЕКОМ", 37209809, м. 
Теплодар Одеської обл., 

вул. Польова, 1, м. 
Теплодар, Одеська обл., 

65490

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Казенне підприємство 
"Укрспецзв'язок", 
39908375, м.Київ 

01032, м. Київ, вул. 
Льва Толстого, 16/18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДТЕК 

СЕРВІС", 34456687, м. Київ 

01032, м. Київ, вул. 
Льва Толстого, 57

м. Павлоград, м. Тернівка, смт 
Петропавлівка, с. Богданівка,               с. 
Вербки, с. Мар'їна Роща, с. Миколаїівка, 

с. Вовчанське, с. Самарське,             с. 
Тельмана, м. Першотравенськ 

Дніпропетровської області, м. Донецьк,   
        м. Добропілля, с. Курахове, м. 

Зугрес, м. Маріуполь, м. Білицьке, м. 
Горлівка,  м. Єнакієве, м. Кіровське, м. 

Костянтинівка, м. Красногорівка, м. 
Моспине,      м. Вугледар, м. Харцизськ, 

смт Новотроїцьке, смт Курахівка 
Донецької області, м. Щастя Луганської 

області, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДНІПРОЗВ'ЯЗОКБУД", 

32902471, м. 
Дніпропетровськ

49006, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Чичеріна, 18/7

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ерідан", 

22136823, м.Бердянськ, 
Запорізька область

71100, Запорізька 
область, м. Бердянськ, 
вул. Петровського 1-Д 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРКОМ", 31825192, м. 

Вільногірськ, 
Дніпропетровська обл.

51700, вул. Леніна 65, 
кв. 83, м. Вільногірськ, 
Дніпропетровська обл.

м. Вільногірськ 
Дніпропетровська область

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"СУМИХІМПРОМ", 05766356, 
м. Суми

40003, м. Суми, вул. 
Харківська, п/в 12

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Скайнет 
Транс", 40209259, м. Одеса

65114, Одеська обл., м. 
Одеса, Люстдорфська 

дорога, 140-А/2

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Мартузаєв Олександр 

Євгенович, 2957413234, с. 
Богданівка Броварського р-ну 

Київської обл. 

07433, Київська обл., 
Броварський р-н, с. 

Богданівка, вул. 
Лермонтова, 49

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Тереком", 

35073780, м. Харків

61045, м. Харків, вул. 
Шекспіра, 12 корпус А, 

кв. 11

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фірма "Емпілс-ЛТД" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

13767950, м. Кіровоград

25020, м. Кіровоград, 
вул. Богдана 

Хмельницького 203 "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 455 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7728 19431292 ДЛ № 000439 11.05.2016 16.08.2016 15.08.2021 телемереж діюча

7729 05393116 ДЛ № 000486 23.05.2016 22.05.2021 діюча

7730 34977643 ДЛ № 000442 11.05.2016 23.01.2019 Кіровоградська область діюча

7731 33641151 ДЛ № 000501 25.05.2016 29.09.2016 28.09.2021 м. Київ, Київська область діюча

7732 33504137 ДЛ № 000477 18.05.2016 17.05.2021 телемереж діюча

7733 38701820 ДЛ № 000451 17.05.2016 16.05.2021 м. Чернівці Чернівецької обл. телемереж діюча

7734 40214159 ДЛ № 000484 18.05.2016 17.05.2021 м. Київ телемереж діюча

7735 22891175 ДЛ № 000456 12.05.2016 18.09.2016 17.09.2021 Дніпропетровська область не діюча

7736 40075815 ДЛ № 000480 18.05.2016 22.08.2016 21.08.2021 міжміського діюча

7737 40317261 ДЛ № 000476 18.05.2016 17.05.2021 телемереж діюча

7738 37452622 ДЛ № 000434 12.05.2016 11.05.2021 телемереж діюча

7739 38143880 ДЛ № 000506 25.05.2016 24.05.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГРАНД", 

19431292, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська область

50002, 
Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, 
вул. Лермонтова, 1, 

приміщення 81

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ІНТЕРПАЙП 

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ
Й ТРУБОПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД", 05393116, м. 

Дніпропетровськ

49081, м. 
Дніпропетровськ,  вул. 

Столєтова, 21, 

м. Дніпропетровськ та 
Дніпропетровська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ШТОРМ-ТЕЛ", 34977643, 
м. Кіровоград

25006, м. Кіровоград, 
вул. Чорновола 
В'ячеслава, 1 В

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українські новітні 
телекомунікації", 33641151, 

м. Київ

01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 10-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", 
33504137, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

87513, Донецька обл., 
Маріуполь,  25 квартал, 

2

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЛЬФА 
ГРУП", 38701820, м. Герца 

Чернівецької області

60500, Чернівецька 
область, Герцаївський 
район, м. Герца, вул. 

Горького, 1 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРТЕЛЕ-СЕРВІС", 

40214159, м. Київ

03150, м. Київ, вул. 
Горького,  47, оф. 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця", 40075815, 

м.Київ/Регіональна філія 
"Львівська залізниця "

03680, м. Київ, вул. 
Тверська, 5

Львівської та Івано-
Франківської областей

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І-ЛАН", 

40317261, м. Ірпінь 
Київська область

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 62-Б, кв. 
18

м. Ірпінь, м. Буча, м. Гостомель 
Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 
"БАРС", 37452622, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

50086, 
Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, 
вул. Галенка,  9

смт Петрово Кіровоградської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ", 
38143880, м. Київ

02160, м. Київ, 
проспект Воз'єднання, 

15, кімната 202 

смт Петрово Кіровоградської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 456 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7740 04791116 ДЛ № 000483 18.05.2016 17.05.2021 Київська область діюча

7741 33761335 ДЛ № 000478 18.05.2016 11.06.2017 телемереж не діюча

7742 36674209 ДЛ № 000503 27.05.2016 05.09.2016 04.09.2021 м. Одеса телемереж діюча

7743 34379676 ДЛ № 000505 27.05.2016 26.09.2016 25.09.2021 Одеська область діюча

7744 30645476 ДЛ № 000502 27.05.2016 16.10.2016 15.10.2021 Донецька область діюча

7745 37765532 ДЛ № 000512 27.05.2016 26.09.2016 25.09.2021 м. Харків телемереж діюча

7746 32448187 ДЛ № 000525 09.06.2016 22.08.2016 21.08.2021 Дніпропетровська область діюча

7747 25072130 000539 17.06.2016 02.11.2016 01.11.2021 Хмельницька область діюча

7748 25117789 ДЛ № 000521 07.06.2016 09.09.2020 м. Харків телемереж діюча

7749 32771630 ДЛ № 000522 07.06.2016 02.09.2016 01.09.2021 Київська область проводове радіомовлення діюча

7750 40196287 ДЛ № 000520 07.06.2016 06.06.2021 м. Маріуполь Донецької області телемереж діюча

7751 30030888 000545 29.06.2016 26.09.2016 25.09.2021 телемереж не діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю "Зв'язок", 

04791116, смт Козин, 
Київська область 

вул. Лісна, 2, смт 
Козин, Обухівський р-
н, Київська обл., 08711

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

29019, 
м.Хмельницький, вул. 

М.Мазура, 8/1

м. Первомайськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телекомунікаційних мереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЗАСТАВА ПЛЮС", 
36674209, м. Одеса

65098, м. Одеса, вул. 
Умова, 34

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АСТРАТЕЛКОМ", 
34379676, м. Одеса

65020, м. Одеса, вул. 
Тираспольська, 27/29, 

приміщення 309

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Дата 
Інтернет", 30645476, м. 

Донецьк

83001, м. Донецьк, вул. 
Рози Люксембург, 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СТУДНЕТ ТЕЛЕКОМ", 
37765532, м. Харків

61057, м. Харків, вул. 
Сумська, 6, кім. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 
"Трайфл", 32448187, м. 

Дніпропетровськ

49005, м. 
Дніпропетровськ, пр. 

Гагаріна, 7, приміщення 
61

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Прикарпатське виробниче 
підприємство зв'язку", 

25072130, м. Івано-
Франківськ 

76008, м. Івано-
Франківськ, вул.. 
Пасічна, 21, к.1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового доступу із 
застосуванням технології 

DECT

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КВАНТ", 25117789, м. 

Київ

08600, Київська 
область, м. Васильків, 
вул. Володимирська, б. 

22-А, офіс 303

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМК", 

32771630, м. Київ,

02098, м. Київ, 
проспект Павла 

Тичини, 2

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж проводового радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НВП "ФОРМАТ", 
40196287, м. Київ

02140, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 46

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Бріз", 
30030888, с. Крижанівка, 

Одеська обл., 

вул. Гагаріна, 20-А, с. 
Крижанівка, 

Комінтернівський р-н, 
Одеська обл., 67652

смт Чорноморське, с. Корсунці, 
с. Ілічанка, с. Ліски, с. 

Вапнярка, с. Нова Дофіновка, с. 
Красносілка Комінтернівського 

району Одеської області, с. 
Котовка, с. Набережне 

Біляївського району Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 457 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7752 2082076354 ДЛ №000523 07.06.2016 09.09.2016 08.09.2021 м. Родинське Донецької області телемереж діюча

7753 35946637 ДЛ № 000519 07.06.2016 03.06.2018 діюча

7754 33056474 ДЛ № 000530 09.06.2016 01.12.2016 30.11.2021 м. Київ телемереж діюча

7755 38508767 000542 29.06.2016 28.06.2021 м. Фастів Київської області телемереж діюча

7756 33909258 ДЛ № 000526 09.06.2016 26.09.2016 25.09.2021 телемереж діюча

7757 24158906 ДЛ № 000518 07.06.2016 06.06.2021 м. Мар"їнка Донецької області телемереж діюча

7758 34090301 000544 29.06.2016 26.09.2016 25.09.2021 Чернівецька область діюча

7759 37377404 000543 29.06.2016 27.09.2016 26.09.2021 телемереж діюча

7760 36674209 000540 17.06.2016 16.06.2021 телемереж діюча

7761 23700533 ДЛ № 000527 09.06.2016 08.06.2021 м. Київ телемереж діюча

7762 00190905 000541 29.06.2016 30.11.2016 не діюча

7763 31248114 000549 07.07.2016 06.07.2021 м. Біла Церква Київської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Самойлов Михайло 

Іванович, 2082076354, м. 
Красноармійськ

85310, Донецька 
область, м. 

Красноармійськ, м. 
Родинське, вул. 

Баумана, 5

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФІЛАНКО УКРАЇНА", 
35946637, м. Київ

вул. Б. Хмельницького, 
48, м. Київ, 01030

м. Київ, Харківська область, 
Львівська область, Одеська 

область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ІНДАСТРІАЛ 

МЕДІА НЕТВОРК", 
33056474, м. Київ

04210, м. Київ, вул. 
Героїв Сталінграда, 27

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХАТ 

НЕТ", 38508767, м. Фастів 
Київська обл.,

08500, Київська обл., м. 
Фастів, вул. Радянська, 

1-А

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство "ТРК" 
Міський телевізійний центр", 

33909258, м. Васильків, 
Київська обл., 

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. 

Грушевського, 17-А

м. Корсунь-Шевченківський 
Черкаської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Дельта", 24158906, м. 

Курахове, Донецька обл., 

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н., м. 
Курахове, проспект 

Чапаєва, 17 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
Сокирянської районної 

ради "Телерадіоорганізація 
"СОКИРЯНИ", 34090301, 
м. Сокиряни, Чернівецької 

області

60200, Чернівецька 
обл., м. Сокиряни, вул. 

О. Кобилянської, 43

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного радіомовлення 

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"НЕТЛІНК", 37377404, м. 
Сєвєродонецьк, Луганської 

обл.

93400, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. 

Новікова, 5 

м. Сєвєродонецьк,  м. Рубіжне 
Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ЗАСТАВА ПЛЮС", 
36674209, м. Одеса

65098, м. Одеса, вул. 
Умова, 34

смт Авангард та с. Нерубайське 
Одеської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Трест Укртелебуд", 
23700533, м. Київ 

03150,. Київ, вул. 
Антоновича, 47, оф. 1-а

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ІНГУЛЕЦЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", ПРАТ 

"ІНГЗК", 00190905, м. 
Кривий Ріг

50064, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Інгулецький район, вул. 

Рудна, 47

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Белком", 

31248114, м. Біла Церква, 
Київська область

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. 

Б.Хмельницького, 5

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 458 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7764 24995967 000560 20.07.2016 25.01.2017 24.01.2022 телемереж діюча

7765 00190977 000548 05.07.2016 17.02.2020 Дніпропетровська область не діюча

7766 39908375 000546 01.07.2016 30.06.2021 діюча

7767 39908375 000547 01.07.2016 30.06.2021 Київська область діюча

7768 2617611263 000552 08.07.2016 07.07.2021 телемереж діюча

7769 23420213 000550 07.07.2016 27.10.2016 26.10.2021 Донецька область діюча

7770 20609789 000554 12.07.2016 11.07.2021 Київська область  у сільській місцевості діюча

7771 30175391 000553 08.07.2016 07.07.2021 Закарпатська область діюча

7772 31256020 000556 13.07.2016 12.07.2021  Дніпропетровська області діюча

7773 32088877 000559 18.07.2016 17.07.2021 телемереж діюча

7774 36820361 000568 29.07.2016 21.10.2016 20.10.2021 м. Київ телемереж діюча

7775 36820361 000555 12.07.2016 21.10.2016 20.10.2021 м. Київ діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕ-КОМ", 24995967, м. 

Кривий Ріг

50065, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Косіора, 51-А, кв. 34

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Центральний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00190977, м. 

Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.,

50066, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, ПРАТ 
"ЦГЗК"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Казенне підприємство 
"Укрспецзв'язок", 
39908375, м.Київ 

01032, м. Київ, вул. 
Льва Толстого, 16/18

Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, 
Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, 
Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Казенне підприємство 
"Укрспецзв'язок", 
39908375, м.Київ 

01032, м. Київ, вул. 
Льва Толстого, 16/18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Мурад 

Людмила Володимирівна, 
2617611263, м. Новоград-

Волинський Житомирської 
області

11700, Житомирська 
обл., м. Новоград-
Волинський, пров. 

Піонерський, 24

м. Новгород-Волинський 
Житомирської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОН 
АПЕКС", 23420213, м. 

Донецьк

83050, м. Донецьк, 
просп. Театральний, 24

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Будівництво телефонних 

мереж", 20609789, Київська 
область

08625, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. 
Путрівка, вул. Леніна, 

10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Науково-виробниче 
підприємство "Сіненергія", 

30175391, м. Мукачеве

89601, Закарпатська 
область, м. Мукачеве, 

вул. І. Зріні, 145

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НІКО-

ТЕЛ", 31256020, м. 
Нікополь Дніпропетровська 

обл.

53210, 
Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, пр-т 
Трубників,36

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Інформаційні 

Технології",32088877, м. 
Червоноград, Львівська обл.

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, 

проспект Шевченка, 17

с. Острів Сокальського району 
Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

ТЕЛЕСЕТЬ", 36820361, м. 
Київ

вул. Електротехнічна, 
4-А, м. Київ, 02660

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІТ 

ТЕЛЕСЕТЬ", 36820361, м. 
Київ

вул. Електротехнічна, 
4-А, м. Київ, 02660

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 459 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7776 2945222844 000557 15.07.2016 15.10.2018 м. Гребінка Полтавської області телемереж діюча

7777 00191951 000558 18.07.2016 06.11.2016 05.11.2021 м. Дніпропетровськ діюча

7778 22826083 000565 22.07.2016 26.10.2016 25.10.2021 діюча

7779 34047921 000564 22.07.2016 21.07.2021 телемереж діюча

7780 2480106263 000562 22.07.2016 01.11.2016 телемереж не діюча

7781 32667140 000561 20.07.2016 24.11.2016 23.11.2021 м. Київ діюча

7782 2480106263 000563 22.07.2016 02.11.2016 01.11.2021 телемереж діюча

7783 31786300 000566 26.07.2016 06.08.2018 телемереж не діюча

7784 31786300 000567 26.07.2016 23.12.2017 телемереж не діюча

7785 13825736 000569 01.08.2016 13.02.2017 12.02.2022 м. Львів телемереж діюча

7786 37905236 000551 10.08.2016 09.08.2021 телемереж діюча

7787 31815032 000576 05.08.2016 04.08.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ФОП - Варєнікова Оксана 
Миколаївна, 2945222844, 

Полтавська обл., с. 
Березівка

37441, Полтавська обл., 
Гребінківський р-н, с. 

Березівка, вул. 
Центральна, 70-Б

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
промислового спеціального 
зв'язку "Промспецзв'язок", 

00191951, м. 
Дніпропетровськ

49000, м. 
Дніпропетровськ, вул. 

Леніна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ЦЕНТР 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ-

ЗВ'ЯЗОК", 22826083, м. 
Чернігів

вул. Дніпровська, 22, м. 
Чернігів, 14010

м. Чернігів та Чернігівська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПРОЛІНК", 34047921, м. 
Київ

01021, м. Київ, вул. 
М.Грушевського, 28/2, 

к. 43

смт Бородянка Київська 
область, м. Київ

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ФОП - Дімова Оксана 
Миколаївна, 2480106263, м. 

Кривий Ріг 
Дніпропетровська обл.

50005, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Криворіжсталі, 64, кв.1

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Т.Е.С.Т.", 32667140, м. 
Київ

вул. Шота Руставелі, 
31-Б, м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець  Дімова 
Оксана Миколаївна, 

2480106263, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровська обл.

50005, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Дзержинський р-н, вул. 

Криворіжсталі, б. 64, 
кв.1

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", 
31786300, м. Чорноморськ, 

Одеська обл., 

680000, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул.. 

Данченко, 3-Б

м. Балта Балтського району 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", 

31786300, м. Чорноморськ, 
Одеська обл., 

680000, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул.. 

Данченко, 3-Б

м. Чорноморськ, с. Молодіжне 
Овідіопольського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Мале приватне 
підприємство "Центуріон", 

13825736, м. Львів

79022, м. Львів, вул. 
Виговського, 29 а 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЙПОРТ", 37905236, с. 
Сеньківка, Бориспільський 

р-н Київської обл.

08371, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. 

Сеньківка, вул. 
Леніна,7

 с. Кучаків та с. Лебедин  
Бориспільський р-ну Київської 

обл. 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СВАРД", 31815032, м. 

Київ

03179, м.Київ, проспект 
Перемоги, буд.131, 

приміщення №3

с. Ходосіївка Києво-
Святошинського району 

Київська область, с. Романків, с. 
Нові Безрадичі, с. Старі 

Безрадичі Обухівського району 
київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 460 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7788 2991915184 000570 05.08.2016 17.11.2016 16.11.2021 м. Запоріжжя телемереж діюча

7789 33542827 000574 05.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 м. Київ діюча

7790 24564256 000583 23.08.2016 01.10.2018 м. Горішні Полтавської області телемереж діюча

7791 22891175 000571 05.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 Одеська область не діюча

7792 22891175 000572 05.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 Запорізька область не діюча

7793 22891175 000573 05.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 Харківська область не діюча

7794 40501192 000581 15.08.2016 14.08.2021 м. Київ телемереж діюча

7795 34965219 000575 05.08.2016 06.10.2019 м. Київ телемереж діюча

7796 37583301 000577 10.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 м. Фастів Київської області телемереж діюча

7797  33482632 000582 17.08.2016 25.11.2016 24.11.2021 телемереж діюча

7798 2107106730 000584 26.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 телемереж діюча

7799 37696527 000579 15.08.2016 18.11.2016 17.11.2021 м. Ірпінь, Київської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Костіна 

Людмила Володимирівна, 
2991915184, м. Запоріжжя

69068, м. Запоріжжя, 
вул. Червона, 3, кв. 108

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ 
СИСТЕМИ",33542827, м. 

Київ

02002, м. Київ, вул. М. 
Раскової, 19, офіс 900

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "ГОК", 
24564256, м. Горішні 

Плавні, Полтавська обл., 

39800, Полтавська обл., 
м. Горішні Плавні, 

проспект Героїв 
Дніпра, 54

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський, 72

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛАКИ 
НЕТВОРК", 40501192, м. 

Київ

 01033, м. Київ, вул. 
Тарасівська, 4-А, офіс 7

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТРАФІК", 34965219, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул. 
Зоологічна, 4-А, офіс 

139

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД", 
37583301, м. Фастів 

Київської області

08500, Київська обл., м. 
Фастів, вул. Семена 

Палія, 22

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з додатковою 
відповідальністю 

"Компанія "БЕСТ", 
33482632, м. Ірпінь, 

Київська обл., 

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, Привокзальна 

площа, 3

смт Гостомель, смт 
Коцюбинське, смт Немішаєво, 
м. Вишневе, м. Васильків, м. 

Боярка Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Сніцар 

Олександр Антонович, 
2107106730, м. Добропілля, 

Донецька обл., 

85003, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. 
Коцюбинського, 26

м. Добропілля, м. Білицьке, смт 
Водянське Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ-

НЕТ", 37696527, м. Ірпінь, 
Київська обл.,

вул. Жовтнева, 9, м. 
Ірпінь, Київська обл., 

08200

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 461 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7800 31248114 000580 15.08.2016 17.11.2016 16.11.2021 Київська область діюча

7801 20280935 000586 30.08.2016 30.11.2016 29.11.2021 діюча

7802 32633944 000578 15.08.2016 17.09.2019 телемереж діюча

7803 36197274 000585 30.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 телемереж діюча

7804 22426550 000594 06.09.2016 29.09.2016 28.09.2021 м. Миколаїв телемереж діюча

7805 22426550 000595 06.09.2016 29.09.2016 28.09.2021 Миколаївська область діюча

7806 37038333 000592 06.09.2016 01.12.2016 30.11.2021 телемереж діюча

7807 32348248 000587 02.09.2016 01.09.2021 м. Київ діюча

7808 19199961 000608 23.09.2016 30.11.2016 29.11.2021 діюча

7809 19199961 000607 23.09.2016 30.11.2016 29.11.2021 діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "БЕЛКОМ", 

31248114, м. Біла Церква, 
Київська обл., 

вул. Богдана 
Хмельницького, 5, м. 
Біла Церква, Київська 

обл., 09107

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м. Київ

02154, м.Київ, бул. 
Русанівський , 7

Харківська, Запорізька, 
Донецька, Луганська, 

Черкаська, Кіровоградська, м. 
Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДКМ", 
32633944, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50036, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Паркова, 13, 

приміщення 7

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЦИФРОВІ ОПТИЧНІ 
КОМУНІКАЦІЇ", 36197274, 

м. Київ

03037, м. Київ, 
проспект 

Червонозоряний, б. 4 
Ж, офіс 20

м. Київ, с. Гатне Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Дикий Сад, 22426550, м. 

Миколаїв

54029, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Дикий Сад, 22426550, м. 

Миколаїв

54029, м. Миколаїв, 
просп. Леніна, 52, кв. 4

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АПТАЙМ", м. Київ, 
37038333

вул. Володимирська, 79-А, 
пр. 21, м. Київ, 01033

м. Київ Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Українські спеціальні 

системи", 32348248, м. Київ

04119, м. Київ, вул. 
Мельникова, 83-Б

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

Автономна Республіка Крим, м. 
Севастополь, м. Дніпро та 

Дніпропетровська область, м. 
Донецьк та Донецька область, 

м. Запоріжжя та Запорізька 
область, м. Івано-Франківськ та  

Івано-Франківська область,м. 
Київ та  Київська область, м. 

Львів та Львівська область,  м. 
Миколаїв та Миколаївська 

область, м. Одеса та Одеська 
область, м. Харків та Харківська 

область, м. Херсон та 
Херсонська область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ

провулок Кутузова, 3, 
м. Київ, 01011

м. Вінниця та  Вінницька 
область, м. Луцьк та Волинська 

область, м. Житомир та 
Житомирська область, м. 

Луганськ та Луганська область, 
м. Полтава та Полтавська 
область, м. Кіровоград та 

Кіровоградська область, м. 
Рівне та Рівненська область, м. 
Суми та  Сумська область, м. 
Тернопіль та Тернопільська 

область, м. Черкаси та 
Черкаська область, м. Чернігів 

та Чернігівська область, м. 
Чернівці та Чернівецька 

область, м. Хмельницький та 
Хмельницька область, м. 
Ужгород та Закарпатська 

область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 462 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7810 32074513 000593 06.09.2016 05.12.2016 04.12.2021 м. Київ телемереж діюча

7811 00190905 000588 02.09.2016 01.12.2016 30.11.2021 не діюча

7812 37624049 000589 02.09.2016 01.09.2021 м. Кіровоград  телемереж діюча

7813 38039097 000590 02.09.2016 22.03.2020 м. Українка Київської області телемереж  діюча

7814 32158624 000600 09.09.2016 08.09.2021 м. Київ телемереж діюча

7815 30993897 000596 08.09.2016 15.12.2016 14.12.2021 Львівська область ефірного телемовлення діюча

7816 36444694 000602 19.09.2016 01.12.2016 30.11.2021 м. Київ телемереж діюча

7817 2695915213 000601 19.09.2016 18.09.2021 телемереж діюча

7818 1719202411 000591 05.09.2016 04.09.2021 діюча

7819 37218284 000597 09.09.2016 08.09.2021 телемереж діюча

7820 31786300 000598 09.09.2016 06.08.2018 телемереж діюча

7821 31786300 000599 09.09.2016 23.12.2017 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОСМОНОВА", 32074513, 
м. Київ

вул. Тропініна, 1, м. 
Київ, 04107

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ІНГУЛЕЦЬКИЙ 
ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ", 00190905, м. 

Кривий Ріг

50064, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 
Інгулецький район, вул. 

Рудна, 47

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНФОРМАЦІЙНІ 
КІРОВОГРАДСЬКІ 

СИСТЕМИ", 37624049, м. 
Кіровоград, 

25006, м.Кіровоград, 
вул.Тимірязєва, 84, 

оф.612А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕДІА 

ІНВЕСТКОМ", 38039097, м. 
Київ

04213, м. Київ, вул. 
Прирічна, 13, офіс 4 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УНІВЕРСАЛЬНА 

МЕРЕЖЕВА КОМПАНІЯ", 
32158624, м. Київ

01004, м. Київ, вул. 
Крутий узвіз, 6/2, літ. А

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія 
"ЗАХІДТЕЛЕСЕРВІС", 

30993897, м.Львів

79005, м. Львів, пл. 
Петрушевича, 2, 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МКМ 

СЕРВІС ЛТД", 36444694, м. 
Вишгород

07300, Київська обл., 
Вишгородський район, 

м. Вишгород, вул. 
Шолуденка, б. 19

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Габрошвілі Йосиф Гівіч, 

2695915213, м. Бердянськ 
Запорізької області

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 

Орджоникидзе, 89, кв. 
60

м. Бердянськ Запорізької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець, Кузьмічов 
Володимир Андрійович, 
1719202411, с. Здорівка, 

Київська область

08626, Київська обл., 
Васильківський р-он, 
с.Здорівка, вул. Миру, 

15

Київська область, 
Васильківський р-он, с. Здорівка

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАБІТ СЕРВІС", 
37218284, м. Рубіжне, 

Луганської обл., 

93000, Луганська обл., 
м. Рубіжне, просп. 
Московський, 21/3

м. Сєвєродонецьк Луганської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", 

31786300, м. Чорноморськ, 
Одеська обл., 

680000, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул.. 

Данченка, 3-Б

м. Балта Балтського району 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", 

31786300, м. Чорноморськ, 
Одеська обл., 

680000, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул.. 

Данченка, 3-Б

м. Чорноморськ, с. Молодіжне 
Овідіопольського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 463 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7822 00191282 000603 19.09.2016 02.11.2018 діюча

7823 33909258 000604 23.09.2016 21.12.2016 20.12.2021 м. Васильків Київської області телемереж діюча

7824 33326817 000611 30.09.2016 29.12.2016 28.12.2021 м. Кролевець Сумської області телемереж діюча

7825 36210843 000605 23.09.2016 08.02.2017 07.02.2022 телемереж діюча

7826 40317261 000606 23.09.2016 22.09.2021 телемереж діюча

7827 30030888 000610 28.09.2016 25.09.2021 телемереж діюча

7828 30030888 000613 28.09.2016 08.07.2018 телемереж діюча

7829 32721108 000612 30.09.2016 27.12.2017 телемереж діюча

7830 22978373 000609 28.09.2016 16.01.2017 15.01.2022 м. Конотоп Сумської області телемереж діюча

7831 40223740 000615 12.10.2016 11.10.2021 телемереж діюча

7832 33504137 000614 10.10.2016 09.10.2021 Дніпропетровська область діюча

7833 37905236 000618 12.10.2016 11.10.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Полтавський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат", 00191282, м. 

Горішні Плавні 
Полтавської області

39802, Полтавська обл., 
м. Горішні Плавні, вул. 

Будівельників, 16

м. Полтава та Полтавська 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТРК" Міський 

телевізійний центр", 
33909258, м. Васильків, 

Київська обл., 

08600, Київська обл., м. 
Васильків, вул. 

Грушевського, 17-А

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВ "Термінал-Шостка", 
33326817, м. Шостка, 

Сумська обл.

41100, сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Ціолковського, 24, кв. 
39

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"МЕРЕЖА", 36210843, м. 

Біла Церква, Київська обл., 

09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, бульвар 
50-річчя перемоги, б. 

169

м. Біла Церква Київської області Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "І-ЛАН", 

40317261, м. Ірпінь 
Київська область

08200, Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. 

Пушкінська, 62-Б, кв. 
18

 смт Коцюбинське Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Бріз", 
30030888, с. Крижанівка, 

Одеська обл., 

вул. Гагаріна, 20-А, с. 
Крижанівка, 

Лиманський р-н, 
Одеська обл., 67652

смт Чорноморське, с. Корсунці, 
с. Ілічанка, с. Ліски, с. 

Вапнярка, с. Нова Дофіновка, с. 
Красносілка Лиманського 

району Одеської області, с. 
Котовка, с. Набережне 

Біляївського району Одеської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Телерадіокомпанія "Бріз", 
30030888, с. Крижанівка, 

Одеська обл., 

вул. Гагаріна, 20-А, с. 
Крижанівка, 

Лиманський р-н, 
Одеська обл., 67652

м. Одеса, с. Фонтанка, с. 
Александрівка, с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія Новий 

Світ", 32721108, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 

вул. Одеська, 38/2, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 13302

м. Бердичів Житомирської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "Зурбаган", 

22978373, м. Конотоп, 
Сумської обл., 

вул. Ватутіна, 4, м. 
Конотоп, Сумська 

обл.,41600 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"НЕМІ", 40223740, смт 
Бородянка Київської 

області

07801, Київська обл., 
смт Бородянка, вул.. 
Центральна, 351-А

смт Немішаєве, смт Ворзель, 
смт Бородянка Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ФАСТКОМ-УКРАЇНА", 
33504137, м. Маріуполь, 

Донецька обл., 

87513, Донецька обл., 
м. Маріуполь, 25 

квартал, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЙПОРТ", 37905236, с. 
Сеньківка, Бориспільський 

р-н Київської обл.

08371, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. 

Сеньківка, вул. 
Леніна,7

смт Баришівка, с. Селичівка, с. 
Волошинівка Баришівського р-

ну Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 464 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7834 22485498 000620 18.10.2016 17.10.2021 телемереж діюча

7835 2239420433 000623 19.10.2016 02.03.2017 01.03.2022 м. Ізмаїл Одеської області телемереж діюча

7836 38021032 000622 18.10.2016 17.10.2021 м. Київ діюча

7837 19367453 000616 12.10.2016 08.02.2017 07.02.2022 телемереж діюча

7838 33839013 000617 12.10.2016 14.12.2018 Донецька область діюча

7839 34287580 000624 24.10.2016 24.01.2017 23.01.2022 м. Київ, Київська область діюча

7840 23364394 000619 18.10.2016 06.12.2020 м. Дніпро телемереж діюча

7841 2937919374 000625 24.10.2016 23.10.2021 телемереж діюча

7842 34218847 000627 28.10.2016 07.02.2017 06.02.2022 м. Олександрія Кіровоградської області телемереж діюча

7843 22891175 000626 27.10.2016 08.02.2017 07.02.2022 м. Київ телемереж не діюча

7844 39445313 000650 25.11.2016 04.01.2020 м. Вінниця телемереж діюча

7845 34765388 000630 01.11.2016 14.02.2017 13.02.2022 м. Київ, Київська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-
виробниче підприємство 
"ТЕНЕТ", 22485498, м. 

Одеса

65012, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 2-А

м. Южне Одеської області, м. 
Миколаїв 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець  Лізанчук 
Ярослав Михайлович, 
2239420433, м. Ізмаїл, 

Одеська обл., 

проспект Леніна, 48, кв. 
1, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68608

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІНОТЕЛ", 38021032, м. 
Київ

02081, м. Київ, вул. 
Здолбунівська, 7-Д

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Українсько-американсько-
швейцарське товариство з 

обмеженою 
відповідальністю "Канком", 

19367453, м. Київ

01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 19

с. Чубинське Бориспільського 
району Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ", 
33839013, м. Торецьк 

Донецької області

вул. Дружби, 19, м. 
Торецьк, Донецька 

обл., 85200

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

з ємністю мережі до 1 
000 (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київщина-
Телеком", 34287580, м. Київ

вул. Саксаганського, 67-Б, 
м. Київ, 01033

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

"Телерадіокомпанія 
"СКІФІЯ" у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, 

23364394, м. 
Новомосковськ, 

Дніпропетровська обл.

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Шевченка, 3   

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Чембура 

Василь Іванович, 
2937919374, с. 

Нововасилівка м. 
Бердянськ Запорізької 

області

71128, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, с. 

Нововасилівка, вул. 
Гагаріна, 52

м. Бердянськ Запорізької 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельні телевізійні 

мережі плюс", 34218847, м. 
Олександрія, 

Кіровоградська обл., 

вул. Петршотравнева, 
57-А, м. Олександрія, 
Кіровоградська обл., 

28000 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

проспект 
Повітрофлотський, 72, 

м. Київ, 03151

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ХОНГОР", 39445313, м. 
Вінниця

21036, м. Вінниця, вул.. 
Данила Галицького, 6-Б

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛЕКОС-

ТЕЛ", 34765388, м. Київ

вул. Богдана 
Хмельницького, 16/22, 

м. Київ, 01030

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 465 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7846 33270581 000628 01.11.2016 09.02.2017 08.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області діюча

7847 2391019595 000629 01.11.2016 31.10.2021 телемереж діюча

7848 33830754 000640 11.11.2016 06.07.2017 05.07.2022 м. Київ діюча

7849 30549856 000631 01.11.2016 19.01.2017 18.01.2022 телемереж діюча

7850 34056171 000621 01.11.2016 06.02.2017 05.02.2022 м. Хорол Полтавської області телемереж діюча

7851 40853560 000654 29.11.2016 28.11.2021 м. Київ телемереж діюча

7852 37866847 000638 11.11.2016 13.02.2017 12.02.2022 телемереж діюча

7853 37184109 000636 11.11.2016 27.05.2018 телемереж діюча

7854 37184109 000637 11.11.2016 01.07.2017 телемереж не діюча

7855 33883130 000633 08.11.2016 28.07.2020 м. Київ телемереж діюча

7856 13578219 000635 11.11.2016 13.02.2017 12.02.2022 ефірного телемовлення діюча

7857 25480917 000649 25.11.2016 24.11.2021 Запорізька область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 

33270581, м. Сєвєродонецьк 
Луганської області

вул. Пивоварова, 5, м. 
Сєвєродонецьк, Луганська 

обл., 93403

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець, Осипенко 
Олег Костянтинович, 

2391019595, смт Вороніж 
Шосткинського р-ну 

Сумської області

вул. Кошового, 30, кв. 
6, смт Вороніж, 

Шосткинський р-н, 
Сумська обл., 41141 

смт Вороніж Шосткинського р-
ну Сумської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЕНЕРДЖІ ТЕЛЕКОМ", 
33830754, м. Київ

вул. Різницька, 6, кв. 3, 
м. Київ, 01011

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Он Лайн", 30549856, м. 
Коростень, Житомирська 

обл.

вул. Кірова, 28, м. 
Коростень, 

Житомирська область, 
11500

м. Коростень Житомирської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦЕНТР 

ВПРОВАДЖЕНННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ "ФОБОС", 
34056171, м. Горішні 

Плавні, Полтавська обл., 

39800, Полтавська обл., 
м. Горішні Плавні, 

проспект Героїв 
Дніпра, 40

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЙТІМОЛЛЗ", 40853560, 
м. Київ

вул. Кудряшова, б. 7-Б, 
кв. 4, м. Київ 03035

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВИЙ 
ТЕЛЕКОМ", 37866847, с. 
Гореничі, Київська обл., 

08114, Київська обл., 
Києво-Святошинський 
р-н, с. Гореничі, вул. 

Столична, 1-А

с. Гореничі, с Стоянка Києво-
Святошинського району 

Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Центральна, 57, 
смт Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

м. Апостолове 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Українська 
телекомунікаційна група", 
37184109, смт Калинівка, 

Киїіська обл., 

вул. Центральна, 57, 
смт Калинівка, 

Васильківський р-н, 
Київська обл., 08623

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ 
СИСТЕМИ", 33883130, м. 

Київ

вул. Велика 
Васильківська, 66-Б, м. 

Київ, 03150

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕС 

ЛТД", 13578219, м. 
Житомир

провулок Меблевий, 3-
А, офіс № 33, м. 
Житомир, 10001

м. Житомир та Житомирська 
область 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Запорізький 

автомобілебудівний завод", 
25480917, м. Запоріжжя 

69600, м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 466 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7858 22891175 000639 11.11.2016 14.03.2017 13.03.2022 міжміського не діюча

7859 38077745 000651 29.11.2016 28.11.2021 м. Луцьк  телемереж діюча

7860 38020657 000646 22.11.2016 21.11.2021 м. Київ телемереж діюча

7861 3014719495 000632 08.11.2016 20.02.2017 19.02.2022 м. Суми телемереж діюча

7862 2992110194 000634 10.11.2016 23.10.2017 м. Суми телемереж не діюча

7863 01180116 000644 22.11.2016 22.02.2017 21.02.2022 м. Одеса діюча

7864 38736443 000641 11.11.2016 10.11.2021 телемереж діюча

7865 2767312415 000648 24.11.2016 07.03.2017 06.03.2022 телемереж діюча

7866 31720260 000647 24.11.2016 23.02.2017 22.02.2022 діюча

7867 2969005375 000643 22.11.2016 22.02.2017 21.02.2022 телемереж діюча

7868 37739591 000657 29.11.2016 02.03.2017 01.03.2022 м. Київ телемереж діюча

7869 30505206 000645 22.11.2016 24.09.2018 м. Чернігів телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

03151, м. Київ, 
проспект 

Повітрофлотський, 72

м. Київ та Дніпропетровська 
область

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЮКСЛІНК", 38077745, 

м. Луцьк 

43000, м. Луцьк, вул. 
Потебні, 50

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аксон 

45", 38020657, м. Київ

02091, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 5

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Ульянинський 

Олександр Юрійович, 
3014719495, м. Суми 

вул. Засумська, 5, кв. 
33, м. Суми, 40030

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Пімоненко 
Сергій Володимирович, 
2992110194, м. Суми, 

вул. Романа 
Атаманюка, 43-А, кв. 

92, м. Суми, 40031

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Одеська національна 
академія зв'язку ім. О.С. 

Попова, 01180116, м. Одеса

вул. Ковальська, 1, м. 
Одеса, 65029

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

вул.. Прирічна 25-А, м. 
Київ, 04213

с. Докучаєвське Харківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Ошитьор Ігор Анатолійович, 
2767312415, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 

мікрорайон Сонячний, 22, 
кв. 22, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50056

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057,  м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Севастополь, АР Крим, 
Закарпатська, Івано-

Франківська, Житомирська, 
Кіровоградська, Луганська, 

Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Чернівецька та Чернігівська 

області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа Чернишов 
Олександр Миколайович, 

2969005375, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл.,  

вул. Широківська, 57, 
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 
50098

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЛОКАЛНЕТ", 37739591, 
м. Київ, 

вул. Прирічна, 25-А, м. 
Київ, 04213

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АЛЬФА ОІЛ", 30505206, 

м. Чернігів

вул. О.Молодчого, б. 
44, м. Чернігів, 

Чернігівської обл., 
14000

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 467 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7870 2308912115 000642 18.11.2016 15.03.2017 14.03.2022 телемереж діюча

7871 34487322 000655 29.11.2016 01.03.2017 28.02.2022 м. Київ діюча

7872 34487322 000656 29.11.2016 06.03.2017 05.03.2022 м. Київ міжміського діюча

7873 20227473 000652 29.11.2016 12.03.2017 телемереж не діюча

7874 20227473 000653 29.11.2016 13.03.2017 12.03.2022 телемереж діюча

7875 40797669 000660 14.12.2016 13.12.2021 телемереж діюча

7876 40795614 000658 12.12.2016 11.12.2021 телемереж діюча

7877 37282501 000666 19.12.2016 26.04.2017 25.04.2022 Кіровоградська область діюча

7878 38062105 000667 26.12.2016 25.12.2021 телемереж діюча

7879 23795284 000661 16.12.2016 13.03.2017 12.03.2022 телемереж діюча

7880 2097215275 000659 13.12.2016 25.03.2017 24.03.2022 м. Ізмаїл Одеської області телемереж діюча

7881 23106497 000663 19.12.2016 19.04.2017 18.04.2022 м. Вінниця телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа підприємець 
Мордовський Володимир 

Васильович, смт 
Решетилівка, Полтавська 

обл.,  2308912115

Полтавська обл, 
Решитилівський р-н., 

с.Сені, 38400

смт Решетилвка Полтавської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦЕНТР 

ГЛОБАЛЬНИХ 
ПОВІДОМЛЕНЬ 

УКРАЇНА", 34487322, м. 
Київ

вул. Авіаконструктора 
Ігоря Сікорського, 8, м. 

Київ, 04112

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦЕНТР 

ГЛОБАЛЬНИХ 
ПОВІДОМЛЕНЬ 

УКРАЇНА", 34487322, м. 
Київ

вул. Авіаконструктора 
Ігоря Сікорського, 8, м. 

Київ, 04112

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "КТV-
Плюс", 20227473, м. 

Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Шевченко, 134, 
офіс 35,36, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

м. Павлоград Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія "КТV-
Плюс", 20227473, м. 

Павлоград, 
Дніпропетровська обл., 

вул. Шевченко, 134, 
офіс 35,36, м. 
Павлоград, 

Дніпропетровська обл., 
51400

м. Павлоград Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ 

БУЧА", 40797669,  
Київська область, 

08293, Київська обл., м. 
Буча, вул. Некрасова, б. 

9В

м.Буча, смт Гостомель, смт 
Ворзель, м.Боярка, смт 

Немішаєве Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ 

БІЗНЕС", 40795614,  
Київська область, 

08293, Київська обл., м. 
Буча, вул. Некрасова, 9-

В

м. Київ, м. Ірпінь, м.Буча, смт 
Гостомель, м. Вишневе, м. 

Боярка, м. Обухів, м. Васильків, 
с. Чайки Київської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія 
"ЛІНК ТЕЛЕКОМ", 37282501, 

м. Кременчук Полтавської 
області 

вул. Жовтнева, 1, кім. 
135, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 39605

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ", 
38062105, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Ежена Потьє, 12

м. Могилів-Подільський 
Вінницької області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СОЮЗ", 

23795284, м. Гуляйполе, 
Запорізька обл., 

70200, Запорізька обл.,  
Гуляйпільський р-н, м. 
Гуляйполе, вул. Рєпіна, 

5

м. Гуляйполе Гуляйпільського 
району Запорізької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Косцов 
Валерій Вікторович, 

2097215275, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 

1 провулок Короленка, 
10, м. Ізмаїл, Одеська 

обл., 68600

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

телекомунікаційна 
компанія "ВІНТЕЛЕПОРТ", 

23106497, м. Вінниця

21009, м. Вінниця, вул. 
Київська, 14, корпус "Б"

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 468 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7882 21673832 000668 26.12.2016 31.03.2030 Україна мобільний діюча

7883 21673832 000669 26.12.2016 04.10.2026 Україна GSM 1800 діюча

7884 21673832 000670 26.12.2016 04.10.2026 Україна GSM 900 діюча

7885 21673832 000671 26.12.2016 18.08.2019 Україна міжнародного діюча

7886 21673832 000672 26.12.2016 18.08.2019 Україна міжміського діюча

7887 21673832 000673 26.12.2016 29.08.2020 Україна діюча

7888 33847155 000665 19.12.2016 16.08.2017 15.08.2022 м. Бровари Київської області телемереж діюча

7889  14313332 000675 26.12.2016 25.12.2021 м. Дніпро діюча

7890 23107433 000664 19.12.2016 21.08.2021 Вінницька область діюча

7891 13801109 000662 16.12.2016 04.05.2017 03.05.2022 м. Львів та Львіська область не діюча

7892 2705311849 000674 26.12.2016 22.05.2017 21.05.2022 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Київстар", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Київстар", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Київстар", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Київстар", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР", 

21673832, м. Київ

вул. Дегтярівська, 53, м. 
Київ, 01113

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Бравопорт", 33847155, м. 
Бровари, Київська обл., 

вул. Гагаріна, 22, офіс 
2, м. Бровари, Київська 

обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД", 14313332, м. 

Дніпро

49055, м. Дніпро, вул. 
Будівельників, 34

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Колективна 
телефонна компанія "ВЕКО", 

23107433, м. Вінниця

21034, м. Вінниця, вул. 
Учительська,  14

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "КОНЦЕРН-

ЕЛЕКТРОН", 13801109, м. 
Львів 

79018, м. Львів, вул. 
Стороженка, 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Ошитьор 
Наталя Анатоліївна, 

2705311849, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл., 

50076, 
Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, бульвар 

Вечірній 10, кв. 134

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 469 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7893 000687 24.01.2017 26.03.2017 25.03.2022 м.Суми телемереж діюча

7894 31168846 000692 24.01.2017 17.09.2018 м. Київ телемереж діюча

7895 37958419 000676 05.01.2017 04.04.2017 03.04.2022 телемереж діюча

7896 37414346 000677 05.01.2017 05.04.2017 04.04.2022 м. Київ телемереж діюча

7897 24251847 000678 05.01.2017 11.04.2017 10.04.2022 м. Київ діюча

7898 36470860 000688 24.01.2017 04.08.2019 м. Київ телемереж діюча

7899 39208697 000694 25.01.2017 24.01.2022 м. Київ діюча

7900  2572202190 000679 10.01.2017 09.01.2022 телемереж діюча

7901 32398592 000685 24.01.2017 11.07.2022 Одеська область діюча

7902 32398592 000686 24.01.2017 14.01.2019 м. Одеса та Одеська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Болотний 

Володимир Олексійович, 
3006309776, м. Суми 

  3006309776       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                          

вул. Черепіна, 30, кв. 8, 
м. Суми, 40034

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-

виробниче об'єднання 
"Інформаційні технології", 

31168846, м. Київ

02093, м. Київ, вул. 
Поліська, 12

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІМАНЕТ", 

37958419, смт Лиманське, 
Одеська обл., 

67453, Одеська обл., 
Роздільнянський район, 
селище міського типу 

Лиманське, БОС, 
будинок Б/Н

смт Лиманське, м. Роздільна 
Роздільнянського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю"ЛЯМБДА 

НЕТ", 37414346, м. Київ

03191, м. Київ, вул.. 
Маршала Конєва, 9, 

кв.21

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича фірма "ВОЛЗ", 

24251847, м. Київ

вул. Горького, 103-А, в 
літ. А, приміщення № 

184, м. Київ, 03150

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ", 36470860, м. 

Київ

04119, м. Київ, вул. 
Сім'ї Хохлових, 15-А, 

офіс 502 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІГНЕТ", 39208697, м. 
Київ

03037, м. Київ, вул. Улі 
Громової, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємця 
Андрейченко Олександр 

Миколайович, 2572202190, 
м. Добропілля Донецька 

обл.,.

85013, Донецька обл., 
м. Добропілля, м. 
Білозерське, вул. 

Маяковського, 29, кв. 9

м. Білозерське Добропільського 
району Донецької області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592, с. 

Ілічанка Одеська область

67560, Одеська область, 
Лиманський р-н, с. 

Ілічанка, вул. Шкільна,  
3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЄКОЛ", 32398592, с. 

Ілічанка Одеська область

67560, Одеська область, 
Лиманський р-н, с. 

Ілічанка, вул. Шкільна,  
3

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю мережі понад 
1 000  (однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 470 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7903 34823863 000680 16.01.2017 20.04.2017 19.04.2022 діюча

7904 2968419550 000682 17.01.2017 10.05.2017 09.05.2022 телемереж діюча

7905 33140052 000684 24.01.2017 30.05.2017 29.05.2022 м. Одеса та Одеська область діюча

7906 31570412 000690 24.01.2017 06.12.2019 діюча

7907 31570412 000691 24.01.2017 06.12.2019 м. Львів та Львівська область діюча

7908 32379082 000689 24.01.2017 25.05.2017 24.05.2022 Україна діюча

7909 37800189 000683 20.01.2017 26.04.2017 25.04.2022 телемереж діюча

7910 000699 26.01.2017 25.01.2022 телемереж діюча

7911 33326754 000695 26.01.2017 25.01.2022 м. Шостка Сумської області телемереж діюча

7912 32292007 000681 17.01.2017 11.03.2018 м. Запоріжжя діюча

7913 38132360 000693 25.01.2017 21.06.2017 телемереж не діюча

7914 37892772 000696 02.02.2017 18.05.2017 17.05.2022 м. Бровари Київської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕМІСТ", 34823863, м. 
Дніпро

49083, м. Дніпро, вул. 
Собінова,  1

м. Дніпро Дніпропетровська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Юрійчук Віталій Іванович, 

2968419550, м. Снятин, Івано-
Франківська обл., 

вул. Грушевського, 23, 
м.Снятин, Івано-

Франківська обл., 78300

м. Снятин Івано-Франківської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ 
"СКАЙЛАЙН ТЕЛЕКОМ", 

33140052, м. Одеса 

65011, м. Одеса, вул. 
Велика Арнаутська, 52, 

кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Укртранснафта", 
31570412, м. Київ

01010, м. Київ, вул. 
Московська, 32/2

м. Житомир та Житомирська 
обл., м. Ужгород та 

Закарпатська обл., м. Одеса та 
Одеська обл., м. Рівне та 
Рівненська обл., м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство 

"Укртранснафта", 
31570412, м. Київ

01010, м. Київ, вул. 
Московська, 32/2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКЕ СЕРВІСНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО", 
32379082, м. Київ

02098, м. Київ, 
проспект Павла 

Тичини, 2

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення

ефірного 
радіомовлення  

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТРЕЙДІНЕТ", 37800189, 
м. Лисичанськ, Луганська 

обл., 

квартал Жовтневої 
Революції, 38, кв. 60, м. 
Лисичанськ, Луганська 

обл., 93118

м. Лисичанськ, м. Первомайськ 
Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ", 

38999676, м.Київ

38999676 04213, м. Київ, вул. 
Прирічна , 25-А

с. Щербані, с. Розсошенці, с 
Горбанівка, с. Супрунівка 

Полтавського р-ну, Полтавської 
області, с. Докучаєвське, 

Харківського р-ну, Харківської 
обл.,  с. Черкаська Лозова 

Дергачівського р-ну, 
Харківської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ - ШОСТКА", 
33326754, м. Шостка, 

Сумська обл. 

41100, Сумська обл., м. 
Шостка, вул. 

Комуністична, 3А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЗА",     

м.Запоріжжя, 32292007

69008, м. Запоріжжя, вул. 
Феодосійська, 3А

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських 
номерів

з ємністю мережі понад 
1 000  (однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ "ГРАДО", 
38132360, м. Кременчук, 

Полтавська обл

39622, Полтавська обл., 
м. Кременчук, проспект 

Лесі Українки, 82

смт Градизьк Глобинського 
району Полтавськї області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СВІТ 
ОНЛАЙН", 37892772, м. 
Бровари, Київська обл., 

вул. Грушевського, 
17/1, м. Бровари, 

Київська обл., 07400

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 471 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7915 000698 06.02.2017 10.05.2017 09.05.2022 м. Рубіжне Луганської області телемереж діюча

7916 37678466 000697 06.02.2017 11.05.2017 10.05.2022 телемереж діюча

7917 37696527 000702 10.02.2017 08.05.2017 07.05.2022 м. Буча Київської області телемереж діюча

7918 33769837 000700 10.02.2017 10.05.2017 09.05.2022 телемереж діюча

7919 30931228 000705 15.02.2017 22.05.2017 21.05.2022 Львівська область діюча

7920 32165379 000704 15.02.2017 30.05.2017   29.05.2022 телемереж діюча

7921 34832752 000706 15.02.2017 18.05.2017 17.05.2022 м. Київ та Київська область діюча

7922 38736443 000703 13.02.2017 12.02.2022 телемереж діюча

7923 3102517971 000711 27.02.2017 22.05.2017 21.05.2022 телемереж діюча

7924 2954001800 000709 27.02.2017 22.05.2017 21.05.2022 м. Дніпро телемереж діюча

7925 24421960 000701 10.02.2017 22.05.2017 21.05.2022 телемереж діюча

7926 24158906 000707 27.02.2017 29.05.2017 28.05.2022 м. Курахове Донецької обл. телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАБІТ СЕРВІС", 
37218284, м. Рубіжне, 

Луганської обл., 

37218284
93000, Луганська обл., 

м. Рубіжне, просп. 
Московський, 21/3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БЕСТ-

ЛІНК", 37678466, м. 
Червоноград, Львівська 

обл., 

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Будівельна, 5-А, кв. 19

м. Сокаль, м. Радехів, м. 
Соснівка, м. Жовква Львівської 

області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТБ-

НЕТ", 37696527, м. Ірпінь, 
Київська обл.,

8200, Київська обл., м. 
Ірпінь, вул. Жовтнева, 9

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МЕГА 

ЛІНК", 33769837, м. Дніпро

49083, м. Дніпро, вул. 
Собінова,  1

м. Новомосковськ, м. 
Перещепине, смт Гвардійське, 

смт Меліоративне, смт 
Черкаське, смт Губиниха 

Новомосковського району 
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО  З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
МЕРЕЖІ", 30931228, м. 

Київ

02094, м. Київ, вул. 
Магнітогорська, 1 

поверх 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"КООПЕРАТОР", 

32165379, м. Великі Мости, 
Львівська обл., 

вул. Львівська, 66, м. 
Великі Мости, 

Сокальський р-н, 
Львівська обл., 80074

м. Великі Мости Сокальського 
району Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІНКОМ-

3000", м. Київ, 34832752

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ 

НЕТВОРК", 38736443, м. 
Київ

04213, м. Київ,  вул. 
Прирічна, 25-А

с. Щербані, с. Розсошенці, с. 
Горбанівка, с. Супрунівка 

Полтавського р-ну, Полтавської 
обл., с. Черкаська Лозова 

Дергачівського р-ну Харківської 
обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Антонов Олександр 

Олександрович, 
3102517971 , м. Знам'янка, 

Кіровоградської обл.

27406, Кіровоградська 
обл., м. Знам'янка, пров. 

Дзержинського, 15 

м. Знам'янка Кіровоградської 
обл.

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Саранчук Олена Сергіївна, 

2954001800, м. Дніпро, 
Дніпропетровської обл.

49051, 
Дніпропетровська обл., 

м. Дніпро, вул. 
Тверская, б. 5, кв. 28

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю завод 

"Павлоградтелерадіосервіс"
, 24421960, м. Павлоград, 
Дніпропетровської обл.

51400, 
Дніпропетровська обл., 

м.Павлоград, 
вул.Леніна, 64

м. Павлоград Дніпропетровської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ДЕЛЬТА", 24158906, м. 

Курахове, Донецька обл., 

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський р-н., м. 
Курахове, проспект 

Чапаєва, 17 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 472 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7927 00191738 000708 27.02.2017 16.01.2018 Донецька область діюча

7928 14073089 000713 28.02.2017 15.06.2017 14.06.2022 м. Харків та Харківська область діюча

7929 20260482 000712 28.02.2017   27.02.2022 телемереж діюча

7930 37262312 000710 27.02.2017 16.08.2021 телемереж діюча

7931 2987406950 000714 02.03.2017 26.04.2017 25.04.2022 телемереж діюча

7932 39854346 000732 30.03.2017 29.03.2022 м.Київ діюча

7933 39854346 000733 30.03.2017 29.03.2022 діюча

7934 05441447 000729 30.03.2017 29.05.2017 28.05.2022 м. Алчевськ  Луганської області діюча

7935 36215880 000722 13.03.2017 30.05.2017 29.05.2022 м. Київ телемереж діюча

7936 24104282 000718 03.03.2017 02.03.2022 м. Херсон та Херсонська обл. діюча

7937 14333937 000717 03.03.2017 02.07.2017 01.07.2022 Україна не діюча

7938 00110792 000725 21.03.2017 20.03.2022 м. Полтава діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КДЗ", 

00191738, м. Покровськ, 
Донецька обл., 

вул. Шмідта, 3, м. 
Покровськ, Донецька 

обл., 85301

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МАРК 
ОК ЛТД", 14073089, м. 

Харків

61145, м. Харків, вул. 
Космічна, 26, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОНТИНЕНТ-СЕРВІС", 
20260482, м.Павлоград, 

Дніпропетровської області

51400, м. Павлоград, 
Дніпропетровської обл., 
вул. Карла Маркса, 68

Дніпропетровська обл, м. 
Павлоград

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
віідповідальністю "ЛАН-НЕТ", 

37262312, м. Калуш, Івано-
Франківська обл.,

77300, Івано-Франківська 
область, м. Калуш, вул. 

Пушкіна, 4, кв. 53 

м. Калуш Івано-Франківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Слободян 
Василь Михайлович, 

2987406950, м. Михальче, 
Івано-Франківської обл., 

вул. Грушевського, 32, 
с. Михальче, 

Городенківський р-н., 
Івано-Франківська обл.

м. Городенка Івано-
Франківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУПЕР ТЕЛЕКОМ", 

39854346, м.Одеса

65114, Одеська обл., 
м.Одеса, Люстдорфська 

дорога, 140-А, офіс 
2620

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СУПЕР ТЕЛЕКОМ", 

39854346, м.Одеса

65114, Одеська обл., 
м.Одеса, Люстдорфська 

дорога, 140-А, офіс 
2620

Харківська обл., 
Дніпропетровська обл..

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"АЛЧЕВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
КОМБІНАТ", 05441447, м. 
Сєвєродонецьк, Луганська 

обл., 

93400, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. 

Вілєсова, 20-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СД 

ФАКТОРІАЛАС Україна", 
36215880, м. Київ

01054, м. Київ, вул. 
Павлівська, 9, 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірне підриємство 
"Дніпро-сервіс" відкритого 

акціонерного товариства 
"Компанія "Дніпро", 
24104282, м. Херсон

73000, м. Херсон, вул. 
Робоча, 66

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "МТС 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю 

понад 1000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Полтавський 
турбомеханічний завод", 

00110792, м.Полтава

36029, м. Полтава, вул. 
Зіньківська, 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 473 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7939 31932222 000716 03.03.2017 22.12.2020 телемереж діюча

7940 32074513 000719 03.03.2017 06.06.2017 05.06.2022 м. Київ діюча

7941 31720260 000720 03.03.2017 02.03.2022 діюча

7942 31325057 000715 03.03.2017 02.03.2022 м. Вінниця та Вінницька обл. діюча

7943 33761335 000721 06.03.2017 12.06.2017 11.06.2022 телемереж діюча

7944 36763623 000724 16.03.2017 15.06.2017 14.06.2022 телемереж діюча

7945 36013027 000723 16.03.2017 15.06.2017 14.06.2022 м. Полтава  телемереж діюча

7946 33968051 000728 30.03.2017 22.06.2017 21.06.2022 м. Київ та Харківська область міжміського не діюча

7947 39568615 000727 28.03.2017 27.03.2022 м. Одеса Одеської області телемереж діюча

7948 38132360 000730 30.03.2017 22.06.2017 21.06.2022 телемереж діюча

7949 37020719 000726 22.03.2017 19.07.2017 18.07.2022 Запорізіка область діюча

7950 38077174 000731 30.03.2017 02.07.2017 01.07.2022 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Кабельне телебачення", 
31932222, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетрівська обл.

50027, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
Ярослава Мудрого, 40, 

кв.1

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОСМОНОВА", 32074513, 
м. Київ

вул. Тропініна, 1, м. 
Київ, 04107

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057,  м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

м. Миколаїв та Миколаївська 
обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-
виробнича компанія "ХОРС-

Телеком"", м. Вінниця, 
31325057

21021, м. Вінниця, вул. 
600-річчя, 17 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

29019, 
м.Хмельницький, вул. 

М. Мазура, 8/1

м. Первомайськ Миколаївської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВІТЕЛЕКОМ", 36763623, 
с. Утішків, Львівська обл., 

80561, Львівська обл., 
Львівська обл., 

Львівська обл., с. 
Утішків,   вул. Зелена, 

21, 

м. Буськ, смт Красне Буського 
району Львівської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"НВФ "ТЕХНО-АЛЬЯНС", 

36013027, м. Полтава

36022, м. Полтава, вул. 
Богдана 

Хмельницького, 9, 
Гуртожиток, кв. 310

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ", 
33968051, с. Безпечна, 

Київська обл.,  

09025, Київська обл., 
Сквирський район, с. 

Безпечна, хутір 
Ордаша, 19

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРЮГМЕРЕЖА", 
39568615, м. Одеса

65005, Одеська обл., м. 
Одеса, вул. Бугаївська, 

21/51

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ "ГРАДО", 
38132360, м. Кременчук, 

Полтавська обл

39622, Полтавська обл., 
м. Кременчук, проспект 

Лесі Українки, 82

смт Градизьк Глобинського 
району Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"СІПКОМ", 37020719, м. 
Запоріжжя, 

69095, м.Запоріжжя, 
вул. Українська, б. 61, 

кв. 6

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МІКЕНОПА УКРАЇНА", 
38077174, м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 3, офіс 

41

м. Київ, м. Донецьк, с. 
Поляниця  Івано-Франківскої 

області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 474 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7951 30829238 000734 30.03.2017 02.07.2017 01.07.2022 телемереж діюча

7952 37803111 000743 13.04.2017 08.02.2017 07.02.2022 телемереж діюча

7953 3300510256 000744 13.04.2017 29.05.2017 28.05.2022 м. Київ телемереж діюча

7954 2988000994 000738 07.04.2017 08.06.2017 07.06.2022 телемереж діюча

7955 22463953 000740 07.04.2017 11.07.2017 10.07.2022 м. Одеса телемереж діюча

7956 2691514230 000736 05.04.2017 07.08.2017 06.08.2022 телемереж діюча

7957 32129965 000746 18.04.2017 17.04.2022 телемереж діюча

7958 33968051 000747 26.04.2017 25.04.2022 м. Київ, Харківська область не діюча

7959 30863368 000735 05.04.2017  17.08.2017 16.08.2022 Львівська область діюча

7960 30030888 000737 05.04.2017 04.04.2022 телемереж діюча

7961 2608409220 000742 12.04.2017 03.07.2017 02.07.2022 телемереж діюча

7962 30613748 000739 07.04.2017 06.04.2022 м. Полтава телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кедр", 
30829238, м. Золотоноша, 

Черкаська обл., 

19700, Черкаська обл., 
м.Золотоноша, вул. 

Шевченка, 50-А

м. Золотоноша Черкаської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СДС-

СХІД", 37803111, м. 
Слов'янськ, Донецька обл., 

84116, Донецька обл., 
м. Слов'янськ, вул. 

Олімпійська, 5

м. Слов'янськ, смт Мирне 
Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Верба Артем 
Юрійович, 3300510256, м. 

Київ

02097, м. Київ, вул. 
Лісківська, 30, кв. 212

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Анікалов 

Артем Андрійович, 
2988000994, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Тельмана 48, кв. 63 

м. Глобине Глобинського 
району Полтавської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Телекомпанія "ЧОРНЕ 
МОРЕ" у вигляді 

Товариства з обмеженою 
відповідаььністю, 

22463953, м. Одеса

65101, м. Одеса, вул. 25 
Чапаєвської дівізії, 3/3, 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Шаронов 
Олександр Юрійович, 

2691514230, смт Савинці, 
Харківська обл., 

64270, Харківська обл.,  
Балаклійський р-н,смт 

Савинці, вул. 
Рівненська, 4 

смт Савинці Балаклійського 
району Харківської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телекомпанія Южний", 

32129965, м. Южне, 
Одеська обл., 

65481, Одеська обл., м. 
Южне, пр. Леніна 15, 

кв. 4 "А"

м. Южне, с. Сичавка Одеської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс 

Телеком", 33968051, с. 
Безпечна, Київська обл.,  

09025, Київська обл., 
Сквирський район, с. 

Безпечна, хутір 
Ордаша, 19

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"САМТЕЛ", 30863368, м. 
Самбір, Львівська обл., 

81400, Львівська обл., 
м. Самбір, пр. 

Конюшкевича, 1/3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

"БРІЗ", 30030888, с. 
Крижанівка, Одеська обл., 

67562, Одеська обл., 
Лиманський р-н, с. 
Крижанівка, вул. 

Гагаріна, 20-А

  с. Визирка Лиманського 
району Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Кучма 

Світлана Олександрівна, 
2608409220, м. Болград, 

Одеська обл., 

68702, Одеська обл., 
Болградський р-н, м. 

Болград, вул.  25 
Чапаєвської дивізії, 29, 

кв.17

м. Болград Болградського 
району Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сетілайт", 

30613748, м. Кременчук, 
Полтавська обл., 

39600, вул.Леніна, 8/18  
м. Кременчук, 

Полтавська обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 475 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7963 37876153 000741 12.04.2017 11.04.2022 м. Полтава Полтавська обл. телемереж діюча

7964 35074228 000745 18.04.2017 17.08.2017 16.08.2022 діюча

7965 37197165 000751 12.05.2017 21.11.2017 20.11.2022  Київської області. не діюча

7966 2245616433 000766 24.05.2017 22.10.2017 21.10.2022 м. Торецьк Донецької області телемереж діюча

7967 38103235 000754 17.05.2017 02.08.2017 01.08.2022 м. Охтирка Сумської області телемереж діюча

7968 32969997 000755 18.05.2017 31.07.2017 30.07.2022 телемереж діюча

7969 2992110194 000749 10.05.2017 24.10.2017 23.10.2022 м. Суми телемереж діюча

7970 2268208275 000748 04.05.2017 16.08.2017 15.08.2022 телемереж діюча

7971 3094805557 000768 24.05.2017 07.08.2017 06.08.2022 м. Київ телемереж діюча

7972 33761335 000771 31.05.2017 30.05.2022 м. Нетішин Хмельницької область телемереж діюча

7973 3255607057 000752 17.05.2017 16.05.2022 м. Київ телемереж діюча

7974 22891175 000757 18.05.2017 22.04.2020 м. Київ діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СІТ 

ТРЕЙД", 37876153, м. Харків

61085, Харківська обл., 
м. Харків, вул. 

Астрономічна, 39, кв. 
92

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

61002, Харківська обл., 
м. Харків, вул. Сумська 

50 

м. Київ, Запорізька, 
Дніпропетровська, Донецька, 

Луганська, Одеська, Полтавська, 
Сумська, Харківська області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне спеціалізоване 
підпримство 

"Чорнобильський 
спецкомбінат", 37197165, 

м. Чорнобиль

07270, Київська 
область, м. Чорнобиль, 

вул. Радянська, 70

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих 
об'єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з 

правом створення власної мережі ємністю понад 1000 
(однієї тисячі) абонентських номерів

з ємністю мережі понад 
1 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Малинко 
Анатолій Петрович, 

2245616433, м. Торецьк, 
смт Новгородське, 

Донецька обл.,

85200, Донецька обл., 
м. Торецьк, смт 

Новгородське, квартал 
Целінний, 13

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телекомунікаційна 
компанія "ПЛАЗМА", 
38103235, м. Охтирка, 

Сумська обл.,

вул. Гончаренка, 1, м. 
Охтирка, Сумська обл., 

42700

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ГАЛИЦЬКА 

ІНФОРМАЦІЙНА 
МЕРЕЖА", 32969997, 

м.Львів

79015, м.Львів, вул. 
Героїв УПА, 72, корп. 8

м. Долина Івано-Франківської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Пімоненко 
Сергій Володимирович, 
2992110194, м. Суми, 

40031, м. Суми, вул. 
Романа Атаманюка, 43-

А, кв. 92

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Работа 

В'ячеслав Анатолійович, 
2268208275, м. Ізмаїл, 

Одеська обл., 

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл,  1 провулок 

Короленка, 2,  

с. Броска, с. Матроска, с. Саф'яни, 
с. Нова Некрасівка, с. Стара 
Некрасівка, с. Ларжанка, с. 

Утконосівка Ізмаїлівського району 
Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Гончаров 

Олександр Олександрович, 
3094805557, м. Київ

вул. Бориспільська, 28-
А, ка. 86, м. Київ, 02093

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Х-
СІТУ", 33761335, м. 

Хмельницький

29019, 
м.Хмельницький, вул. 

М. Мазура, 8/1

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Педченко 

Максим Юрійович, 
3255607057, м. Київ

03148, м. Київ, вул. 
Сім'ї Сосніних, 12-А, 

кв. 148

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 476 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7975 21555794 000756 18.05.2017 26.09.2017 Дідківський Микола Іванович не діюча

7976 22891175 000762 18.05.2017 07.02.2022 м. Київ телемереж діюча

7977 22891175 000764 18.05.2017 10.12.2018 м. Черкаси та Черкаська область діюча

7978 22891175 000759 18.05.2017 30.11.2021 Запорізька область діюча

7979 22891175 000761 18.05.2017 30.11.2021 Харківська область діюча

7980 22891175 000763 18.05.2017 17.09.2021 Дніпропетровська область діюча

7981 22891175 000758 18.05.2017 30.11.2021 Одеська область діюча

7982 22891175 000760 18.05.2017 13.03.2022 міжміського діюча

7983 22891175 000765 18.05.2017 30.01.2004 30.01.2019 Київська область діюча

7984 38145872 000753 17.05.2017 14.08.2017 13.08.2022 м. Запоріжжя  телемереж діюча

7985 23584618 000750 12.05.2017 11.05.2022 м. Біла Церква Київської області телемереж діюча

7986 30999768 000769 25.05.2017 24.05.2022 Львівська область діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

04053, м. Київ, вул. 
Січових Стрільців, 48, 

офіс 8 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

м. Київ, Дніпропетровська 
область

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРКОМ", 22891175, м. 
Київ

04119, м. Київ, вул.Сім'ї 
Хохлових, 15 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТВОЙ 

НЕТ", 38145872, м. 
Запоріжжя

вул. Новобудов, 3, к. 
410, м. Запоріжжя, 

69076

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Рось Телеком", 23584618, 

м. Біла Церква

09107, м. Біла Церква, 
вул. Ярослава  
Мудрого, 62

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " Квант", 
30999768, Львівська обл.

81340, Львівська обл., 
Мостиський р-н, м. 

Судова Вишня, пл. І. 
Франка,13

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 477 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7987 35882301 000767 24.05.2017 23.05.2022 м. Одеса телемереж діюча

7988 22859846 000772 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 м. Київ діюча

7989 22859846 000773 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Донецька область діюча

7990 22859846 000774 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Луганська область діюча

7991 22859846 000775 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Дніпропетровська область діюча

7992 36139888 000770 31.05.2017 01.07.2020 м. Васильків Київської області телемереж  діюча

7993 38742720 000781 07.06.2017 06.06.2022 Полтавська область діюча

7994 34790257 000776 02.06.2017 28.08.2017 27.08.2022 Запорізька область діюча

7995 31276995 000778 07.06.2017 06.06.2022 телемереж діюча

7996 30109015 000777 02.06.2017 30.09.2017 29.09.2022 м. Київ діюча

7997 35539863 000788 14.06.2017 31.08.2017 30.08.2022 м. Суми телемереж діюча

7998 05808735 000786 14.06.2017 10.06.2018 діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМФО", 35882301, м. 
Одеса

65020, Одеська обл., м. 
Одеса, вул. 

Тираспольська, б. 27/29 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "лайфселл", 

22859846, м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "лайфселл", 

22859846, м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "лайфселл", 

22859846, м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністі "лайфселл", 

22859846, м. Київ

03110, м. Київ, вул. 
Солом'янська, 11, 

літера "А"

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кристал 

Телеком", 36139888, смт 
Калинівка Васильківського 
району Київської області

08623, Київська обл., 
Васильківський р-н, смт 

Калинівка, вул. 
Паркова, 2, кв. 9,  

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Евронет", 38742720, м. 
Кременчук, Полтавської 

обл.

39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 
Київська, 32, кв. 61

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ОМЄГА-

ГРУП", 34790257, м. 
Запоріжжя

69005, Запорізька обл., 
м. Запоріжжя,  вул. 

Перемоги, 97-А 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІТТЕРНЕТ", 31276995, м. 
Тернопіль

46000, м. Тернопіль, 
вул. Медова, 2

м.Збараж, смт. Підволочиськ, м. 
Скалат, м. Теребовля, м. 

Хоростків, м. Копичинці, м. 
Гусятин, м. Чортків, м. Бучач, 

м.Борщів, м.Заліщики 
Тернопільської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інтернаціональні 

телекомунікації", 30109015, 
м. Одеса

65007, м. Одеса, вул. М. 
Арнаутська, 66, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ГРАНДКОМП-СЕРВІС", 
35539863, м. Суми

вул. Пушкіна, 20, кв. 1, 
м. Суми, 40009

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "АвтоКрАЗ", 
05808735, м. Кременчук, 

Полтавська обл., 

39631, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 

Київська, 62

м. Кременчук Полтавської 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських 

номерів

з ємністю мережі понад 
1 000  (однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 478 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

7999 14315629 000789 14.06.2017 13.06.2022 м. Харків діюча

8000 21480524 000780 07.06.2017 25.09.2017 24.09.2022 м. Київ діюча

8001 23631097 000779 07.06.2017 19.10.2018 телемереж діюча

8002 31146639 000782 08.06.2017 07.06.2022 м.Бердянськ Запорізька область телемереж діюча

8003 31720260 000784 12.06.2017 12.09.2017 11.09.2022 міжміського діюча

8004 31149797 000793 23.06.2017 22.06.2022 м. Харків  діюча

8005 36376733 000794 23.06.2017 22.06.2022 м. Київ діюча

8006 00131564 000783 08.06.2017 18.09.2019 Івано-Франківська область діюча

8007 33525602 000792 22.06.2017 19.09.2017 18.09.2022 м. Суми телемереж діюча

8008 04833760 000787 14.06.2017 10.12.2020 Дніпропетровська область діюча

8009 13801109 000785 13.06.2017 03.05.2022 м. Львів та Львівська область діюча

8010 01190043 000790 16.06.2017 09.11.2020 Харківська область  ефірного телемовлення діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Завод ім.В.О.Малишева", 

14315629, м. Харків

61001, м.Харків, 
вул.Плеханівська, 126

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "WORLD 

SERVICE", 21480524, м. 
Київ

04053, м.Київ, вул. 
Артема 53, кв. 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
телевізійних систем 

"КВАНТ" приватного 
акціонерного товариства 

"Атомсервіс", 23631097, м. 
Южноукраїнськ, 

Миколаївської обл., 

55002, проспект 
Незалежності, 25-А, м. 

Южноукраїнськ, 
Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ 
Миколаївської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛКОМ", 31146639, м. 
Бердянськ, Запорізька обл. 

71112, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 

К.Маркса, б. 51

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057,  м. Київ, вул. 
Смоленська, 31-33

Автономна Республіка Крим, м. 
Київ, Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Київська, 
Миколаївська, Рівненська, 
Харківська, Хмельницька, 

Черкаська області

Надання послуг фіксованого міжміського 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БЕСТНЕТ", 31149797, 
м.Київ

01004, м. Київ, вул. 
узвіз Крутий , 6/2, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "О-2", 

36376733, м. Київ

03039, м. Київ, вул. 
Голосіївська, б. 13Б, кв. 

610

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"Прикарпаттяобленерго", 
00131564, м. Івано-

Франківськ

76014, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Індустріальна, 34,  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телерадіокомпанія 
"Майбуття", 33525602, м. 

Суми

вул. Інтернаціоналістів, 
21, м. Суми, 40034

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

"ОРБІТА", 04833760, м. 
Дніпро

49600, м. Дніпро, вул. 
Панікахи, 2

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КОНЦЕРН-

ЕЛЕКТРОН", 13801109, м. 
Львів 

79018, м. Львів, вул. 
Стороженко, 32

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

04121, м. Київ, вул. 
Дорогожицька,10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 479 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8011 01190043 000791 16.06.2017 09.11.2020 Харківська область діюча

8012 35076618 00796 26.06.2017 30.10.2017 29.10.2022 телемереж діюча

8013 33941768 000797 29.06.2017 28.06.2022 м. Київ телемереж діюча

8014 38101641 000795 26.06.2017 25.06.2022 телемереж діюча

8015 23420213 000820 14.07.2017 25.07.2017 24.07.2022 м. Макіївка Донецької області телемереж діюча

8016 33386216 000821 14.07.2017 13.07.2022 м. Одеса телемереж діюча

8017 34726705 000805 05.07.2017 20.09.2017 19.09.2022 м.Київ діюча

8018 34726705 000806 05.07.2017 20.09.2017 19.09.2022 діюча

8019 34726705 000807 05.07.2017 20.09.2017 19.09.2022 діюча

8020 30019801 000818 14.07.2017 08.10.2017 07.10.2022 Полтавська область діюча

8021 30204715 000798 04.07.2017 03.07.2022  Львівська область діюча

8022 33495154 000804 05.07.2017 04.07.2022 м. Київ телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

04121, м. Київ, вул. 
Дорогожицька,10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення 

ефірного 
радіомовлення

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ПАВУТИНА. НЕТ", 
35076618, м. Київ

03187, м. Київ, вул. 
Заболотного, б. 46, кв. 

25

м. Чернігів, с. Новосілки Києво-
Святошинського району 

Київської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю " 

"ТЕХКОМ-СЕРВІС", 
33941768, м. Київ

04071, м. Київ, 
провулок 

Ярославський, б. 3-Б

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Сіверське Телебачення", 
38101641, м. Сіверськ, 

Донецька обл., 

84523, Донецька обл., 
Бахмутський район, 

місто Сіверськ, 
провулок Заводський,  

4, кв. 21

м. Сіверськ Бахмутського 
району Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОН 
АПЕКС", 23420213, м. 

Донецьк

проспект Театральний, 
24, м. Донецьк, 83050

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЕДЕОН-ЮГ", 33386216, 

м. Одеса

65076, м. Одеса, вул. 
Рекордна, 27

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул.. 
Червоногвардійська, 

27-а

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул.. 
Червоногвардійська, 

27-а

Київська, Одеська області, АР 
Крим

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Телесистеми України", 
34726705, м. Київ

02094, м. Київ, вул.. 
Червоногвардійська, 

27-а

Вінницька, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Запорізька, 
Івано-Франківськак, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Волинська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Закарпатська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області, м. Севастополь

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Укртрансгаз", 

30019801, м. Київ

01021, м. Київ, 
Кловський узвіз, 9/1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кварц", 
30204715, м. Червоноград, 

Львівська обл., 

80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. 

Корольова, 8

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"ПРОЛАЙН ТМ", 
33495154, м. Київ

02121, м. Київ, вул. 
Декабристів, 6-Б

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 480 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8023 31042889 000799 04.07.2017 03.07.2022 Львівська область діюча

8024 38062105 000809 10.07.2017 09.10.2017 08.10.2022 телемереж діюча

8025 37958272 000802 05.07.2017 04.07.2022 телемереж діюча

8026 36342909 000824 20.07.2017 19.07.2022 телемереж діюча

8027 33262062 000822 17.07.2017 16.07.2022 м. Київ телемереж діюча

8028 34189502 000803 05.07.2017 04.07.2022 м. Київ діюча

8029 36872975 000801 05.07.2017 22.10.2017 21.10.2022 телемереж діюча

8030 2097215275 000800 04.07.2017 03.07.2022 телемереж діюча

8031 00191307 000816 14.07.2017 07.11.2017 06.11.2022 не діюча

8032 35074228 000808 05.07.2017 19.10.2017 18.10.2022 міжміського діюча

8033 2998911893 000823 19.07.2017 18.07.2022 телемереж діюча

8034 14333937 000812 10.07.2017 01.07.2022 Україна діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Галінтел", 31042889, м. 
Миколаїв, Львівської обл.

81600, Львівська обл., 
м. Миколаїв, вул. 
Чайковського 18

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ", 
38062105, м. Київ

03057, м. Київ, вул. 
Ежена Потьє, б. 12

м. Київ, м. Новодністровськ 
Чернівецікої області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Новітні 

інформаційні мережі-НІМ", 
37958272, м. Новий Розділ 

Львівської області

81652, Львівська обл., 
м. Новий Розділ, 

проспект Шевченка, 
15А

м. Новий Розділ Львівської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕНОР", 

36342909, м. Енергодар, 
Запорізька обл., 

71502, Запорізька обл., 
м. Енергодар, проспект 
Будівельників, 42, офіс 

3

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БАЗИССЕРВІС", 
33262062, м. Київ

02088, м. Київ, вул. 
Горького, 47, офіс 1-А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕМ АЙ 
АЙ ТІ", 34189502, м. Київ

03680, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 72, 

поверх 5

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телеорганізація "Сервіс 

Сигнал", 36872975, м. Львів

79054, Львівська обл., 
м. Львів, вул. 

Караджича, 13, кв. 32

м. Львів, м. Сокаль, м. Жовква, 
м. Пустомити Львівської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Косцов 
Валерій Вікторович, 

2097215275, м. Ізмаїл, 
Одеська обл., 

68600, Одеська обл., м. 
Ізмаїл,  1 провулок 

Короленка, 10 

с. Броска, с. Матроска, с. Саф'яни, 
с. Нова Некрасівка, с. Стара 
Некрасівка, с. Ларжанка, с. 

Утконосівка,  Ізмаїльського району 
Одеської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Криворізький 
залізорудний комбінат" , 
00191307, м. Кривий Ріг

50029, 
Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. 
СИМБІРЦЕВА, 1А

м. Кривий Ріг Дніпропетровська 
обл.

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
1 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 
35074228, м. Харків

61002, м. Харків, вул. 
Сумська 50

м. Київ, Харківська, Донецька,   
Запорізька, Полтавська обл.

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Мороз Сергій 
Степанович, 2998911893, 

смт Новоолексіївка, 
Херсонська обл., 

75560, Херсонська обл., 
Генічеський р-н, смт  
Новоолексіївка, вул. 

Південна,  19

смт Новоолексіївка 
Генічеського району 
Херсонської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

з ємністю понад 1 000 
(однієї тисячі) 

абонентських номерів



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 481 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8035 14333937 000810 10.07.2017 27.09.2026 Україна мобільний діюча

8036 14333937 000811 10.07.2017 27.09.2021 Україна мобільний діюча

8037 14333937 000813 10.07.2017 04.02.2030 Україна мобільний діюча

8038 14333937 000814 10.07.2017 18.08.2019 Україна міжнародного діюча

8039 14333937 000815 10.07.2017 18.08.2019 Україна міжміського діюча

8040 35178313 000819 14.07.2017 24.10.2017 23.10.2022 Одеська область діюча

8041 24584661 000826 25.07.2017 25.11.2017 24.11.2022 не діюча

8042 38191819 000817 14.07.2017 23.10.2017 22.10.2022 телемереж діюча

8043 30109015 000825 25.07.2017 31.12.2017 30.12.2022 Одеська область не діюча

8044 20398424 000827 26.07.2017 25.07.2022 Донецька область діюча

8045 37214777 000828 31.07.2017 13.03.2021 телемереж діюча

8046 38763295 000845 29.08.2017 28.08.2022 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжнародного 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. 
Київ

01601, м. Київ, вул. 
Лейпцизька, 15 

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку: міжміського

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Мірател", 35178313, м. 
Одеса

65062, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 67-

А, кв. 37

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Державне підприємство 
"Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом", 24584661, м. 

Київ

01032, м. Київ, вул. 
Назарівська, 3

м. Енергодар Запорізької 
області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю 

понад 1000 (однієї 
тисячі) абонентських 

номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАЛАН ЗВ'ЯЗОК 
ХОЛДИНГ", 38191819, м. 

Запоріжжя

69104, Запорізька обл., 
м.Запоріжжя, вул. 

Чумаченка, 34, кв. 150

м. Запоріжжя, смт Балабине, с. 
Матвіївка Запорізької області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ", 

30109015, м. Одеса

65007, м. Одеса, вул. М. 
Арнаутська, 66, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 
доступу CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СВЯЗИСТ", 20398424, с. 
Миколайпілля Донецької 

області

84295, Донецька обл., 
Костянтинівський 

район, с. 
Миколайпілля, вул. 

Центральна, 1

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 000 
номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АЙТІ-

ІНВЕСТ", 37214777, 
м.Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.

50027, 
Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 
Гагаріна, 21, прим. 25

м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ 

ТЕЛЕМЕРЕЖІ", 38763295, 
смт Новопсков, Луганська 

обл.

92301, Луганська обл., 
Новопсковський р-н., 
смт Новопсков, вул. 
Карла Маркса, 280

с. Осинове Новопсковського р-
ну Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 482 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8047 37295458 000830 01.08.2017 31.07.2017 м. Авдіївка Донецької області телемереж діюча

8048 35129355 000829 01.08.2017 21.12.2017 20.12.2022 м. Маріуполь Донецької області телемереж не діюча

8049 33445543 000832 01.08.2017 07.11.2017 06.11.2022 телемереж не діюча

8050 30984311 000831 01.08.2017 25.11.2017 24.11.2022 м. Івано-Франківськ не діюча

8051 38178431 000833 04.08.2017 29.10.2017 28.07.2022 м. Сміла Черкаської області телемереж діюча

8052 31801575 000839 17.08.2017 29.11.2017 28.11.2022 не діюча

8053 38006496 000834 09.08.2017 22.11.2017 21.11.2022 м. Покровськ Донецької області телемереж не діюча

8054 37218284 000835 14.08.2017 13.08.2022 телемереж діюча

8055 22000319 000838 17.08.2017 12.11.2017 11.11.2022 м. Донецьк та Донецької області не діюча

8056 00019270 000837 14.08.2017 15.11.2017 14.11.2022 м.Київ не діюча

8057 2824906856 000843 23.08.2017 22.11.2017 21.11.2022 телемереж не діюча

8058 38552761 000836 14.08.2017 13.08.2022 м. Шостка Сумської області телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ОНЛАЙН УКРАЇНА", 
37295458, м. Донецьк

71100, Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. 

Правди, 80 А

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "МИР 

ВИСОКИХ СКОРОСТЕЙ", 
35129355, м. Маріуполь, 

Донецька обл.,  

87525, Донецька обл., 
місто Маріуполь, бул. 
Б. Хмельницького, 20, 
кв. 39

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ 
МЕРЕЖІ", 33445543, м. 

Київ

03680, м. Київ, вул. 
Академіка Кримського, 

4-А, офіс 339

с. Чайки, с. Горенка Київської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Дочірнє підприємство 
"НЕТГРУП-ТЕЛЕКОМ", 

30984311, м. Івано-
Франківськ

76018, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Академіка Сахарова, 23

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю 

до 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ІНТЕРНЕТ-
МЕРЕЖІ",38178431, м. 

Сміла Черкаської області

20700, Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. 40 років 

Перемоги, 4, кв. 31

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВАК", 

31801575, м. Полтава
36020, м. Полтава, вул. 

Котляревського, 2 А
м. Полтава та Полтавської 

області

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого з правом створення власної 

мережі ємністю 

до 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ДИНАСТИК", 38006496, 
м. Красноармійськ, 

Донецька обл., 

85300, Донецька обл., 
м. Покровськ, вул. 

Таманова, 28,

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МЕГАБІТ СЕРВІС", 
37218284, м. Рубіжне 
Луганської області 

93000, Луганська обл., 
м. Рубіжне, просп. 
Московський, 21/3

с. Варварівка Кремінського 
району Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДОРІС", 
22000319, м. Донецьк

 87525, Донецька обл., 
м. Маріуполь,  проспект 

Нахімова, 196, 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Національна академія наук 
України, 00019270, м. Київ

01030, м.Київ, вул. 
Володимирська, 54

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного 

призначення з правом створення власної мережі 
ємністю до 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів 

 

до 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Бабкін Віктор 

Володимирович, 
2824906856, м. Васильків 

Київської області 

вул. Декабристів, 41, кв. 
13, м. Васильків, 

Київська обл., 08600

м. Васильків, смт. Глеваха, смт. 
Калинівка, с. Данилівка 

Васильківського р-ну Київської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТК ВА 

СПЕЙС", 38552761, м. 
Кролевець Сумської 

області 

41300, Сумська обл., 
Кролевецький р-н. м. 

Кролевець, вул. 
Ломоносова, 16А

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 483 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8059 1808410843 000844 23.08.2017 30.01.2018 29.01.2023 телемереж не діюча

8060 30698617 000840 17.08.2017 16.08.2022 м. Суми телемереж діюча

8061 20341814 000841 22.08.2017 24.07.2018 телемереж діюча

8062 20341814 000842 22.08.2017 21.10.2019 м. Донецьк телемереж діюча

8063 14187108 000846 30.08.2017 20.12.2017 19.12.2022 Черкаська область у сільській місцевості не діюча

8064 20280935 000848 01.09.2017 17.10.2017 16.10.2022 Дніпропетровська область діюча

8065 3289017216 000847 01.09.2017 14.11.2017 13.11.2022 телемереж не діюча

8066 35745743 000849 06.09.2017 06.11.2017 05.11.2022 м. Конотоп Сумської області телемереж не діюча

8067 3264206952 000852 14.09.2017 13.09.2022 м.Харків Харківська обл. телемереж діюча

8068 21555794 000850 06.09.2017 05.09.2022 Київська область діюча

8069 37455272 000862 20.09.2017 11.12.2017 10.12.2022 телемереж не діюча

8070 41467818 000851 11.09.2017 10.09.2022 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Лебідь 

Валентина Василівна, 
1808410843, смт Велика 

Лепетиха, Херсонська обл., 

вул. Чкалова, 70, смт 
Велика Лепетиха, 

Великолепетинський р-
н, Херсонська обл., 

74502

смт Велика Лепетиха 
Великолепетиського району 

Херсонської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Інфосервіс" Сумської 

міської ради, 30698617, м. 
Суми

40004, м. Суми, вул. 
Нижньохолодногірська, 

8

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з о бмеженою 
відповідальністю Науково-

виробниче об'єднання 
"ИНТЕРМЕТ", 20341814,  

Донецька обл.

84161, Донецька обл., 
Слов'янський р-н, смт 

Донецьке, вул. Праці, 3, 
кв. 2

с. Мар'янівка Старобешівського 
району Донецької області 

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з о бмеженою 
відповідальністю Науково-

виробниче об'єднання 
"ИНТЕРМЕТ", 20341814,  

Донецька обл.

84161, Донецька обл., 
Словянський р-н, смт 

Донецьке, вул. Праці, 3, 
кв. 2

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж (телекомунікаційних 

мереж)

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Кооператив "Радіотехнік", 
14187108, м. Черкаси

вул. Байди 
Вишневецького, 34, м. 

Черкаси, 18002

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "Сі-Ес-Ті 

Інвест", 20280935, м.Київ

02154, м.Київ, 
бул.Русанівський , 7

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Земляний 

Богдан Олегович, 
3289017216, м. 
Новомосковськ 

Дніпропетровської обл.

51200, 
Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. 

Г.Зелінського, 18, 
кімната 305-306

м. Новомосковськ  
Дніпропетровської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ЮАСІТІ", 35745743, м. 
Київ

04050, м.Київ, вул. 
Дегтярівська, 8-А, оф. 

204

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Добравський 
Євгеній Володимирович, 

3264206952, м.Харків

61054, Харківська обл., 
м. Харків, вул. 

Чернівецька, 30, кв. 3

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Поллікомм, ЛТД", 
21555794, м. Київ

04053, м. Київ, вул. 
Січових Стрільців, 48, 

офіс 8 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Андернет", 37455272, м. 
Київ

02166, м. Київ, 
проспект Лісовий, 23, 

офіс 1

м. Бердичів Житомирської 
області та м. Ірпінь Київської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЯ 
"СЕРВІС СИГНАЛ", 
41467818, м. Львів

79016, м. Львів, вул. 
Вернигори, 30

м. Нвояворівськ, м. Сокаль, м. 
Стебник, м. Жовква Львівської 
області, м. Дубно Рівненської 

області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 484 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8071 33769837 000853 14.09.2017 13.09.2022 м. Дніпро телемереж діюча

8072 35340503 000854 14.09.2017 13.09.2022 Дніпропетровська область діюча

8073 32487755 000856 18.09.2017 12.12.2017 11.12.2022 м. Київ телемереж не діюча

8074 22599262 000857 18.09.2017 17.09.2022 діюча

8075 32721108 000865 27.09.2017 28.12.2017 27.12.2022 телемереж не діюча

8076 31786300 000859 19.09.2017 24.12.2017 23.12.2022 телемереж не діюча

8077 31720260 000860 20.09.2017 20.12.2017 19.12.2022 м. Луцьк та Волинська область не діюча

8078 34255119 000855 18.09.2017 17.09.2022 м. Ромни Сумська область телемереж діюча

8079 33968051 000863 20.09.2017 25.04.2022 м. Київ, та Харківська область діюча

8080 33968051 000864 20.09.2017 21.06.2022 м. Київ, та Харківська область міжміського діюча

8081 31815760 000858 18.09.2017 17.09.2022 м. Київ діюча

8082 3092917800 000861 20.09.2017 05.11.2019 м. Житомир телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИТСВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕГА ЛІНК", 33769837, 

м. Дніпро

49083, м. Дніпро, вул. 
Собінова,  1

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИТСВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕЛЕКТ ДНІПРО 

ТЕЛЕКОМ", 35340503, м. 
Дніпро

49000, м. Дніпро, 
провулок 

Тульчинський, 1, кв. 22

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"БІ.ДЖІ.НЕТ", 32487755, м. 
Київ 

01033, м. Київ, вул.. 
Тарасівська, 21/2, 

літера А

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство 

"ТЕЛЕСИСТЕМИ 
УКРАЇНИ", 22599262, м. 

Київ

02154, м. Київ, бульвар 
Русанівський, 7

Дніпропетровська та Харківська 
області

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з використанням 
безпроводового 

доступу із 
застосуванням 

технології CDMA

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"Телерадіокомпанія Новий 

Світ", 32721108, м. 
Бердичів, Житомирська 

обл., 

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул.. 

Одеська, 38/2

м. Бердичів Житомирської 
області

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГЛОБАЛ-СІТІ-НЕТ", 

31786300, м. Чорноморськ, 
Одеська обл.

680000, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул.. 

Данченка, 3-Б

м. Чорноморськ, с. Молодіжне 
Овідіопольського району 

Одеської області

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул.. 
Смоленська, 31-33

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕЛЕМЕРЕЖІ "ЮСАНА", 

34255119, м. Ромни, 
Сумська обл., 

42001, Сумська обл., м. 
Ромни, 1-й провулок 
Маяковського, 2 А

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ", 
33968051, с. Безпечна, 

Київська обл.,  

01010, м. Київ, вул. 
Івана Мазепи, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ", 
33968051, с. Безпечна, 

Київська обл.,  

01010, м. Київ, вул. 
Івана Мазепи, 10

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Спеціалізоване комунальне 
підприємство 

"Київтелесервіс", 31815760, 
м. Київ

04050, м. Київ, вул.. 
Хрещатик, 10

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа-підприємець 
Сєрих Олена Петрівна, 

3092917800, м. Житомир

12415, Житомирська 
обл., Житомирський р-

н, с. Іванівка, масив 
Лісовий, будинок 80

Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації 
телемереж (телекомунікаційних мереж)



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 485 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8083 25234749 000866 27.09.2017 23.12.2017 22.12.2022 Львівська область не діюча

8084 01190043 000867 27.09.2017 06.11.2020 Одеська область  ефірного телемовлення діюча

8085 01190043 000868 27.09.2017 06.11.2020 Одеська область діюча

8086 3117622398 000869 02.10.2017 22.10.2017 21.10.2022 м. Хотин Чернівецької області телемереж діюча

8087 31725604 000873 04.10.2017 17.12.2017 16.12.2022 м. Київ не діюча

8088 40075815 000871 04.10.2017 03.10.2022 діюча

8089 40075815 000872 04.10.2017 03.10.2022 діюча

8090 00191738 000870 04.10.2017 17.01.2018 16.01.2023 Донецька область не діюча

8091 38021802 000879 19.10.2017 28.07.2020 м. Київ діюча

8092 37905236 000874 09.10.2017 08.10.2022 телемереж діюча

8093 2249613060 000876 17.10.2017 13.05.2018 телемереж діюча

8094 2249613060 000877 17.10.2017 10.02.2021 телемереж діюча

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БАЙТ", 

25234749, м. Яворів, 
Львівська обл., 

81000, Львівська обл., 
м. Яворів, вул.. 
Шевченка, 6-А

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

04121, м. Київ, вул. 
Дорогожицька,10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного телемовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Концерн радіомовлення, 
радіозв'язку та телебачення, 

01190043, м. Київ

04121, м. Київ, вул. 
Дорогожицька,10

Надання послуг з технічного обслуговування і 
експлуатації мереж ефірного радіомовлення 

 ефірного 
радіомовлення 

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Богаченко 
Василь Валентинович, 
3117622398, с. Панівці, 

Тернопільська обл., 

48753, Тернопільська 
обл., Борщівський 
район, с. Панівці

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Комунальне підприємство 
"Київпастранс", 31725604, 

м. Київ

04070,  м. Київ, вул. 
Набережне шосе, 2

Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих 
об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення з 
правом створення власної мережі ємністю до 1 000 (однієї 

тисячі) абонентських номерів  

до 1000 (однієї тисячі) 
абонентських номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця",40075815, м. 

Київ

03680, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, 

будинок 5

м. Запоріжжя та Запорізька 
область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 10 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Публічне акціонерне 
товариство "Українська 
залізниця",40075815, м. 

Київ

03680, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, 

будинок 

м. Дніпро та Дніпропетровська 
область

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "КДЗ", 

00191738, м. Покровськ, 
Донецька обл., 

85301, Донецька обл.,  
м. Покровськ, вул.. 

Шмідта, 3

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОМПАТЕЛ ЮКРЕЙН", 
38021802, м. Київ

вул. Верхній Вал, 4-А, 
приміщення 14, м. Київ, 

04071

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АЙПОРТ", 37905236, 
Київська обл., с. Сеньківка

08371, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. 

Сеньківка, вул. 
Леніна,7

с. Дівички, с. Єрківці, с. 
Ковалин, с. Мазінки Переяслав-
Хмельницького р-ну, с. Власівка 

Баришевського р-ну., с. 
Сошників Бориспільського р-ну 

Київської обл.

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Гриньків 
Надія Олександрівна, 

2249613060, м. Лисичанськ, 
Луганська обл., 

93100, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 
Г.Сковороди, б. 113, 

кв.12

м. Первомайськ, м. Попасна 
Луганської області 

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Фізична особа - 
підприємець Гриньків 
Надія Олександрівна, 

2249613060, м. Лисичанськ, 
Луганська обл., 

93100, Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. 
Г.Сковороди, б. 113, 

кв.12

м. Гірське, м. Золоте, м. 
Лисичанськ, м. Сватове 

Луганської області

Надання послуг з технічного обслуговування та 
експлуатації телемереж



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (01001, вул. Хрещатик, 22, м. Київ) Сторінка 486 з 486
08.11.2017

Відділ реєстрації та ліцензування видів діяльності

8095 34633951 000878 20.10.2017 14.01.2018 13.01.2023 м. Харків телемереж не діюча

8096 37014694 000875 12.10.2017 17.01.2018 16.01.2023 м. Покровськ Донецької області телемереж не діюча

8097 33769837 000881 31.10.2017 30.10.2022 діюча

8098 38011841 000882 31.10.2017 18.02.2018 17.02.2023 телемереж не діюча

8099 31720260 000883 31.10.2017 30.01.2018 29.01.2023 не діюча

8100 34658033 000880 27.10.2017 26.10.2022 телемереж діюча

8101

8102

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"МАКСНЕТ", 34633951, м. 
Харків

61168, м. Харків, вул.. 
Валентинівська, 12

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КРАСНЕТ", 37014694, м. 
Добропілля, Донецька обл., 

85000, Донецька обл., 
м. Добропілля, 

мікрорайон Сонячний, 
18

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

ТОВАРИТСВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕГА ЛІНК", 33769837, 

м. Дніпро

49083, м. Дніпро, вул. 
Собінова,  1

Полтавська , Запорізька, 
Черкаська області та м. Київ

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі до 1 
000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Товариство з обмежегою 
відповідальністю 

"ІНТЕЛЕСІ", 38011841, м. 
Первомайськ, 

Миколаївської обл.,  

55200, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, 

вул. Дзержинського, 17 

м. Первомайськ Миколаївської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 
телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП", 

31720260, м. Київ

03057, м. Київ, вул.. 
Смоленська, 31-33

м. Хмельницький та 
Хмельницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку

з ємністю мережі понад 
10 000 номерів

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Приватне підприємство 
"ВІК Телеком", 34658033, 
м. Бердичів, Житомирська 

обл., 

13300, Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. 

Житомирська, 55

м. Бердичів Житомирської 
області 

Надання послуг з технічного обслуговування  та 
експлуатації телемереж

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії

Національна 
комісія, що 
здійснює 
державне 

регулювання 
у сфері 

зв'язку та 
інформатизац

ії


	Ліцензійний реєстр

