
Додаток 

до рішення НКРЗІ  

від 26.10.2021 № 403 

 

ЗВІТ  

за результатами аналізу ринку послуг з надання у користування кана-

лів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам 

 

Аналіз ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам (далі - аналіз ринку) проведено на 

виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), від  09.02.2021 №  50 «Про про-

ведення аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку 

зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам». 

Аналіз ринку проводився згідно з Порядком проведення аналізу ринків 

певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів теле-

комунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердже-

ного рішенням НКРЗІ від 11.12.2017 № 640, зареєстрованим в Міністерстві юс-

тиції України 17.01.2019 за № 54/33025 (далі – Порядок), яким встановлено ме-

ханізм проведення такого аналізу, визначення операторів, провайдерів телекому-

нікацій з істотною ринковою перевагою (далі - оператори, провайдери з ІРП) на 

цих ринках.  

Порядком визначено Перелік ринків телекомунікаційних послуг (далі – 

Перелік), сформований відповідно до Індикативного переліку України відповід-

них ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди про 

асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європей-

ським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони.  

Ринок послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкі-

стю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам є сьомим ринком із цього Переліку (далі - 

ринок № 7).  

Відповідно до Порядку визначено наступні характеристики ринку № 7. 

 

Тип мережі – фіксована. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про телекомунікації», канал елект-

розв’язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електри-

чних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характери-

зується смугою частот та/або швидкістю передачі.  

Типова функціональна схема побудови каналу електрозв’язку зі швидкі-

стю до 2 Мбіт/с для надання послуг передавання даних кінцевим споживачам 

відображена на рис.1. Обов’язковим елементом такої схеми є наявність системи 

передавання (СП), основна функція якої є як правило оцифрування аналогової 

лінії зв’язку з метою забезпечити передавання даних зі швидкістю до 2 Мбіт/с. В 

якості лінії зв’язку може виступати проводова лінія зв’язку, волоконна оптична 

лінія зв’язку, радіо лінія зв’язку або супутникова лінія зв’язку.  
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Функціональна схема побудови каналу електрозв’язку зі швидкістю до 

2 Мбіт/с для надання послуг передавання даних кінцевим споживачам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СП  – система передавання 

ПЛЗ     – проводова лінія зв’язку 

ВОЛЗ  – волоконна оптична лінія зв’язку 

РЛЗ     – радіо лінія зв’язку 

СЛЗ     – супутникова лінія зв’язку 

Рис.1 

 

Оператор телекомунікацій який надає послуги з надання у користування 

каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам для забез-

печення таких послуг може використовувати як виключно власну мережу, так і 

орендувати частину мережі іншого оператора телекомунікацій або комбінацію 

вищезазначених рішень. В разі використання елементів телефонної мережі, як то 

наприклад абонентських ліній зв’язку для облаштування середовища розповсю-

дження електричного сигналу для системи передавання, оператор повинен керу-

ватися нормативним документом «Телекомунікаційна мережа загального корис-

тування. Телефонна мережа. Технічні вимоги (у трьох частинах)», затвердженого 

наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації України від 07.05.2015 № 252 (далі - Технічні вимоги). 

Відповідно до п. 5.1.14 Технічних вимог, побудова телефонної мережі або 

її фрагмента є прерогативою оператора, якому належить мережа (фрагмент), але 

ця мережа (фрагмент) повинна відповідати вимогам нормативних документів, 

що стосуються ТфМЗК. Споживачам мають бути забезпечені однакові права на 

отримання телекомунікаційних послуг в межах технічних можливостей мережі. 

 

Географічні межі ринку. 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про телекомунікації” (далі - За-

кон) право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарю-

вання набуває шляхом подання до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про початок здійс-

нення діяльності у сфері телекомунікацій. 

Мережа 

постачальника 

послуг 
СП СП 

Споживач 

 

<=2 Мбіт/с 
ПЛЗ/ВОЛЗ/ 

РЛЗ/СЛЗ 

Споживач 

 

<=2 Мбіт/с 



3 

 

У повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

зазначаються територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій 

і вид та опис телекомунікаційних послуг. 

Згідно Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (станом на 

31.03.2021) 377 операторів, провайдерів телекомунікацій повідомили про наміри 

здійснення діяльності з надання послуг в користування каналів електрозв’язку (у 

тому числі каналів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телеко-

мунікацій, споживачам. З них 13 зазначили Україну, як територію на якій здійс-

нюється (буде здійснюватися) відповідна діяльність (Таблиця 2, Додаток 1).  

Тобто, географічні межі ринку є загальнодержавними, включають терито-

рію всієї країни, де надаються послуги з надання у користування місцевих, між-

міських та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с (без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Се-

вастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Лугансь-

кій областях). 

 

Споживачі послуг. 

Для зазначеного ринку споживачами послуг з надання у користування ка-

налів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам виступають 

фізичні та юридичні особи, які замовляють такі послуги у оператора(ів) телеко-

мунікацій що отримав(ли) право на здійснення діяльності у сфері телекомуніка-

цій шляхом подання до Національної комісії, що здійснює державне регулю-

вання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення 

діяльності у сфері телекомунікацій. 

 

Оператори, провайдери телекомунікацій, що надають послуги – оператори 

телекомунікацій, які надають у користування канали електрозв’язку. 

Інформація щодо суб'єктів господарювання, які відповідно до статті 42 За-

кону отримали право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій і вклю-

чені до Ліцензійного реєстру станом на 24.12.2019 та мали право на надання по-

слуг надання у користування каналів електрозв’язку наведені в Таблиці 1 (дода-

ток 1 до цього рішення). На 24.12.2019 дійсними були 300 ліцензій, які отримали 

203 оператори телекомунікацій. Кількість ліцензіатів в розрізі видів ліцензій з 

надання послуг в користування каналів станом на 24.12.2019 наведена на рис.2. 

25.12.2019 набрав чинності Закон України від 18.09.2019 № 102-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», яким внесені 

зміни, зокрема, до Закону та припинено ліцензування діяльності у сфері телеко-

мунікацій, згідно з яким право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ, повідомлення про 

початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. 

Згідно з Реєстром операторів, провайдерів телекомунікацій станом на 

31.03.2021, 377 операторів телекомунікацій повідомили про здійснення діяльно-

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
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сті з надання послуг надання в користування каналів електрозв’язку (у тому чи-

слі каналів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телекомуніка-

цій, споживачам (Таблиця 2, Додаток 1). 

 
Рис. 2  
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Надання послуг міжміського фіксованого телефонного зв'язку з 

правом

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Надання послуг міжнародного фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку:

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв’язкуз 

використанням безпроводового доступу з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв’язку, надання послуг …

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 …

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку у 

сільській місцевості з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування 

каналів електрозв'язку

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

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: 

міжміського та міжнародного

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: 

міжнародного, міжміського

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: 

міжміського

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: 

міжнародного

надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв’язку

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв’язку

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку

Кількість ліцензіатів в розрізі видів ліцензій з надання 

послуг в користування каналів 

станом на 24.12.2019
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Види послуг, що надаються на ринку. 

 Послуги з надання у користування місцевих, міжміських та міжнародних 

каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с базуються на використанні ме-

режі оператора телекомунікацій - постачальника послуг, з метою отримання спо-

живачем послуг користування каналом електрозв’язку у випадку побудови кана-

лів (рис.3): 

- на місцевому рівні (як правило – місто, населений пункт, адміністративний 

район тощо), наприклад між точками А і В, або С і Д, з використанням од-

нієї системи передавання; 

- між різними населеними пунктами, як правило різних адміністративних 

одиниць, з задіянням магістральної транспортної телекомунікаційної ме-

режі оператора телекомунікацій, наприклад між точками А і С, В і Д тощо. 

 
 

 

 

 

 

Магістральна транс-

портна телекомуніка-

ційна мережа  

Система 

переда-

вання 

 

А 

В 

Система 

переда-

вання 

 

С 

Д 

Місцева телекомуніка-

ційна мережа 

Транспортна телекомуніка-

ційна мережа: 

міжміська або міжнародна 

Місцева телекомуніка-

ційна мережа 

Рис. 3 

Магістральна транс-

портна телекомуніка-

ційна мережа  

 

Система 

переда-

вання 

 

А 
Система 

переда-

вання 

 

Місцева телекомуніка-

ційна мережа Оператора 1 

Місцева телекомуніка-

ційна мережа Оператора 1 

Транспортна телекомуні-

каційна мережа  

Оператора 2 

Рис. 4 

Мережа постачальника послуги 

Мережа постачальника послуги на роздрібному рівні з задіянням транспо-

ртної телекомунікаційної мережі іншого оператора на оптовому рівні 

В 
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 В разі використання оператором телекомунікацій - постачальником пос-

луги для забезпечення послуг надання у користування каналів електрозв’язку ре-

сурсів мережі іншого оператора телекомунікацій на будь-якому мережевому рі-

вні (рис.4), виникає ланцюжок вартості послуги для кінцевого споживача, який 

складається із вартості послуг на роздрібному рівні та вартості послуг на опто-

вому  рівні послуг іншого оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для надання послуг оператором телекомунікацій - постачальником послуг 

на роздрібному рівні можливе використання ресурсів мережі іншого оператора 

телекомунікацій на оптовому рівні.  

 Наприклад оператор телекомунікацій - Оператор 1 для забезпечення пос-

луги надання у користування каналів електрозв’язку споживачу використовує 

ресурси місцевої телекомунікаційної мережі іншого оператора телекомунікацій 

– Оператора 2 (рис. 5). 

 Послуги з надання у користування каналів електрозв’язку дозволяють пе-

редавати будь - який тип даних, тоді як послуги аналогової орендованої лінії за 

своїм початковим призначенням призначені для передачі голосу. Однак, у біль-

шості випадків аналогові орендовані лінії можна легко оцифрувати, встанови-

вши відповідне термінальне обладнання, і така оцифрована аналогова орендо-

вана лінія може забезпечити швидкість передачі даних до 2 Мбіт/с. Приклад на 

рис.5 допускає використання оператором телекомунікацій - постачальником по-

слуги (Оператор 1) в якості орендованого ресурсу мережі іншого оператора те-

лекомунікацій (Оператор 2) як аналогової лінії зв’язку з застосуванням власної 

системи передавання, так і оцифрованої лінії зв’язку Оператора 2.  

Система 

переда-

вання 

Система 

переда-

вання 

А В 

Магістральна транс-

портна телекомуніка-

ційна мережа  

Телекомунікаційна мережа 

Оператора 1 

Місцева телекомунікаційна 

мережа Оператора 2 

Використання мережі оператора телекомунікацій на оптовому рівні для 

надання послуг на роздрібному рівні  

 

Рис. 5 
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Основні характеристики економічних показників ринку 

Оскільки послуги з надання у користування місцевих, міжміських та між-

народних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с базуються на різних 

моделях фізичної побудови (рис. 3-5), а відповідно собівартості, то економічні 

показники ринку розглянуті окремо. 

 

Послуги з надання у користування місцевих каналів електрозв’язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с  

 

За даними операторів, що надійшла до НКРЗІ згідно із законодавством за 

2018-2020 роки, динаміка доходів від послуг з надання у користування місцевих 

каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с свідчить про незначний попит 

споживачів в таких послугах (рис. 6). При цьому попит на зазначені послуги у 

фізичних осіб на рівні відсотка. 

 
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях  

Рис. 6 

 
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 7 (Конфіденційна інформація) 

18 127 836 15 403 870 18 667 064

140 550 
129 750 

183 676 

2018 2019 2020

Доходи від надання в користування місцевих каналів 

електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с, грн*

Юр. Особам Фіз. Особам

Приватне акціонерне 
товариство "ДАТАГРУП"

29%

Приватне акціонерне 
товариство 
"КИЇВСТАР"

26%

Акціонерне товариство 
"Укртелеком"

31%

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ Україна"

1%

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП -

ІНВЕСТ"
4%

інші
9%

Розподіл частки доходів від надання послуг з надання в 

користування місцевих каналів електрозв'язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с у 2020 році*
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Послуги з надання у користування міжміських каналів електрозв’язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с  

Динаміка доходів від послуг з надання у користування міжміських кана-

лів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с свідчить про поступове зменшення 

попиту споживачів в таких послугах (рис. 8). При цьому попит на зазначені пос-

луги у фізичних осіб відсутній. 

 
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 8 

 

 
 

*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 9 (Конфіденційна інформація) 

31 766 100
31 677 860

31 195 260

2018 2019 2020

Доходи від надання в користування міжміських 

каналів електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с, грн*

Юр. Особам

Приватне акціонерне 
товариство 
"ДАТАГРУП"

62%

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР"

25%

Акціонерне товариство 
"Укртелеком"

11%

Приватне акціонерне 
товариство "ВФ 

Україна"
1%

Приватне акціонерне 
товариство "ФАРЛЕП -

ІНВЕСТ"
1%

інші

Розподіл частки доходів від надання послуг з надання в 

користування міжміських каналів електрозв'язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с у  2020 році*
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Послуги з надання у користування міжнародних каналів електрозв’язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с  

Динаміка доходів від послуг з надання у користування міжнародних ка-

налів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с свідчить про незначне коливання 

попиту споживачів в таких послугах (рис. 10). При цьому попит на зазначені по-

слуги у фізичних осіб відсутній. 

 
 

*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 10 

 
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 11 (Конфіденційна інформація) 

3 820 910 3 917 910 3 927 510

2018 2019 2020

Доходи від надання в користування міжнародних 

каналів електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с, грн

Юр. Особам

Приватне акціонерне 
товариство "КИЇВСТАР"

91%

Акціонерне товариство 
"Укртелеком"

8%

Приватне акціонерне 
товариство 
"ДАТАГРУП"

1%

Розподіл частки доходів від надання послуг з надання в 

користування міжнародних каналів електрозв'язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с у  2020 році*
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Частка доходів від послуг з надання у користування каналів елект-

розв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с у загальних доходах від надання телекомуні-

каційних послуг в 2020 році, склала 0,073%. 

Середнє значення мінімальних та максимальних цін на надання у корис-

тування місцевих, міжміських та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкі-

стю до 2 Мбіт/с станом на 01.01.2021 наведено в Таблиці 3. 
Таблиця 3 

 

Надання послуг з надання в користування кана-

лів електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с: 

Середня ціна*, грн 

мінімальна максимальна 

 місцевих  223 2 191 

 міжміських  799 3 972 

міжнародних  22 372 22 867 

 

*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

 

Обсяги надавання послуг з надання у користування місцевих, міжміських 

та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с за 2018-2020 

роки відображено на Рис.12. 

 
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 12 

 

Обсяги надавання послуг з надання у користування місцевих, міжміських 

та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с в розрізі регіо-

нів станом на 01.01.2021 відображено на рис.13-15. 

6 158 

3 341 

49 

4 961 

3 252 

49 

6 696 

3 089 

48 

Місцеві канали Міжміські канали Міжнародні канали

Динаміка обсягів послуги з надання у користування 

каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с*, од. 

2018 2019 2020
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*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 13 

  
*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях 

Рис. 14 
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Обсяг послуг з надання в користування місцевих каналів 

електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с в розрізі регіонів*, од.
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*-дані наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях  

Рис. 15 

 

Етапи проведення аналізу ринків  

Аналіз ринку проведено згідно з вимогами Порядку проведення аналізу, 

який включав такі етапи: 

збір даних для проведення аналізу ринку; 

оцінку стану економічної конкуренції на ринку №7. 

 

Збір даних для проведення аналізу ринків 

Відповідно до пункту 10 статті 18 Закону НКРЗІ отримує безоплатно від 

операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повно-

важень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-еконо-

мічні показники, у визначених національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку. 

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності 

та інформації, затверджений рішенням Комісії від 05.04.2016 № 180, зареєстро-

ваний в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 № 739/28869 (далі – Порядок 

звітності). 

Порядок звітності встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, 

провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що 
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регіонів*, од.
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містить фінансово – економічні показники їх діяльності, необхідної для вико-

нання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема, для визначення ринків певних телеко-

мунікаційних послуг та проведення їх аналізу. 

Згідно Ліцензійного реєстру (станом на 24.12.2019) діючі ліцензії на право 

надання послуг надання в користування каналів електрозв’язку мали 203 опера-

тори телекомунікацій. Згідно з Реєстром операторів, провайдерів телекомуніка-

цій станом на 31.03.2021, 377 операторів телекомунікацій повідомили про на-

дання послуг надання в користування каналів електрозв’язку (у тому числі кана-

лів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телекомунікацій, спо-

живачам. 

 Для проведення аналізу ринку №7 операторам телекомунікацій, зазначе-

ним вище у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій на час початку ана-

лізу ринків та у Ліцензійному реєстрі станом на 24.12.2019, були направлені за-

пити щодо показників їх діяльності щодо обсягів послуг надання у користування 

місцевих, міжміських та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 

2 Мбіт/с, що надавалися споживачам (фізичним особам та  юридичним особам) 

та доходів, отриманих від надання вищезазначених послуг за 2018-2020 роки. 

За отриманими даними встановлено що послуги надання у користування 

місцевих, міжміських та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 

Мбіт/с надають 33 операторів телекомунікацій (Табл. 4), з них: 

- місцевих – 30; 

- міжміських  - 9; 

- міжнародних – 3. 

 

Таблиця 4 

Перелік операторів телекомунікацій, які надають послуги з надання 

у користування каналів електрозв’язку  зі швидкістю до 2 Мбіт/с 

 
Оператор телекомунікацій 

 місцевих 

міжмі-

ських 

міжна-

родних 

Приватне акціонерне товариство "ДАТАГРУП"  +   +   +  

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"  +   +   +  

Акціонерне товариство "Укртелеком"  +   +   +  

Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна"  +   +  
                         
-    

Приватне акціонерне товариство "ФАРЛЕП - ІНВЕСТ"  +   +  
                         
-    

Акціонерне товариство "Укртранснафта" 

                                
-     +  

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕРНАЦІО-

НАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" 

                                
-     +  

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЄВРОЛАЙН-

УКРАЇНА" 
                                
-     +  

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛАЙМ.НЕТ"  +   +  
                         
-    

Приватне акціонерне товариство "Фірма "ДАН"  +  
                          
-    

                         
-    

 

https://nkrzi.gov.ua/images/upload/565/4135/Litsenziinyi_reiestr_24122019.xls
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Товариство з обмеженою відповідальністю   «ТЕЛНЕТ»  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФТІКОМ"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "Сумські теле-

комсистеми"  +  
                          
-    

                         
-    

Приватне підприємство "А.С."  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРКОМ"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "КомЛайн"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТЕЛЕКОМ"  +  
                          
-    

                         
-    

Державне підприємство обслуговування повітряного руху 

України (Украерорух)  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю   фірма 

«АСГАРД»  +  
                          
-    

                         
-    

Акціонерне товариство "Українська залізниця"  +  
                          
-    

                         
-    

Приватне підприємство "КОЛУМБУС"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "БІТТЕРНЕТ"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-вироб-

нича фірма "ВОЛЗ"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЄВРОТРАНС-

ТЕЛЕКОМ"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "Компанія М-

ТЕЛ"  +  
                          
-    

                         
-    

 Львівське комунальне підприємство "Міський центр інфор-

маційних технологій"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕЛКОМ"  +  
                          
-    

                         
-    

Приватне підприємство фірма "Радіопром"  +  
                          
-    

                         
-    

Фізична особа-підприємець  Околіта Наталія Леонідівна  +  
                          
-    

                         
-    

Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод", "АТ 

"ОПЗ"  +  
                          
-    

                         
-    

Приватне підприємство "Дикий Сад"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРЧЕРМЕ-

ТАВТОМАТИКА"  +  
                          
-    

                         
-    

Товариство з обмеженою відповідальністю  «СОВ-А»  +  
                          
-    

                         
-    
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Оцінка рівня концентрації ринку №7 

Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку проведення аналізу НКРЗІ з ме-

тою встановлення доцільності визначення операторів, провайдерів телекомуні-

кацій з істотною ринковою перевагою, до яких будуть застосовуватися зо-

бов’язання, встановлені Законом проводить оцінку стану економічної конкурен-

ції на ринку певних телекомунікаційних послуг, за трьома критеріями: 

1) рівень концентрації ринку (зосередження частки доходів від надання по-

слуг на ринку послуг у окремої кількості операторів, провайдерів таких послуг); 

2) наявність значних (високих та постійних) бар’єрів для входження на ри-

нок послуг інших операторів, провайдерів телекомунікацій; 

3) наявність проблем, що існують на ринках телекомунікаційних послуг, 

щодо регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні те-

лекомунікаційних мереж та наданні телекомунікаційних послуг (початок з’єд-

нання та пропуск трафіку, доступ до телекомунікаційних мереж, надання в кори-

стування каналів електрозв’язку), розв’язання яких належать до компетенції 

НКРЗІ та які не можуть бути вирішені у повному обсязі лише із застосуванням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

 

Основними показниками для оцінки рівня ринкової концентрації на ринках 

телекомунікаційних послуг є коефіцієнт ринкової концентрації (CR) та індекс 

Герфіндаля - Гіршмана (ННІ), які розраховуються за допомогою ринкової частки 

оператора телекомунікацій на відповідному ринку телекомунікаційних послуг.  

Враховуючи що надання послуг з надання у користування місцевих, міжмі-

ських та міжнародних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с включає 

три різновидності каналів: місцеві, міжміські та міжнародні, базовими для роз-

рахунку коефіцієнту ринкової концентрації та індексу Герфіндаля - Гіршмана 

було прийнято показники за даними 2018 - 2020 років: 

-  доходи від надання споживачам послуг з надання у користування місце-

вих каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с (рис. 18); 

- доходи від надання споживачам послуг з надання у користування міжмі-

ських каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с (рис. 19); 

- доходи від надання споживачам послуг з надання у користування міжна-

родних каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с (рис. 20). 
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Рис. 18 

 

 
Рис. 19 

 

  
Рис. 20 

Значення коефіцієнта ринкової концентрації для ринку послуг з надання у 

користування кожного із видів каналів - місцевих, міжміських та міжнародних 

каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с, перевищує 45%, а значення ін-

дексу Герфіндаля - Гіршмана перевищує 1000, що свідчить, що за критерієм рі-
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вня концентрації ринку - ринок №7 висококонцентрований і є необхідність ви-

значення наявності структурних, стратегічних та адміністративних бар’єрів для 

входження на ринок. 

 

Оцінка наявності значних (високих та постійних) бар’єрів для вхо-

дження на ринок послуг інших операторів телекомунікацій 

При проведенні аналізу ринку №7 розглянуто наявність високих та постій-

них бар’єрів для входження на ринок: структурного (технологічного), адмініст-

ративного (регулятивного) та стратегічного характеру. 

Структурні (технологічні) бар’єри: входження на ринок є результатом ви-

хідних умов щодо витрат чи попиту, які створюють асиметричні умови для уча-

сників ринку, хто прагне вийти на ринок. 

Високі структурні перешкоди можуть існувати у випадку, коли ринок хара-

ктеризується високими витратами, які не окупаються, що може призвести до 

створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні умови для 

входження на ринок. На сьогодні такі перешкоди все ще можуть бути визначені 

по відношенню до широкого розгортання фіксованих телекомунікаційних ме-

реж, або коли для надання послуг потрібен компонент мережі, який не може бути 

точно відтворений з такими витратами, що надання послуг буде нерентабельним 

для конкурентів. 

При здійсненні аналізу ринку №7 визначено, що потенційними  постачаль-

никами послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 

2 Мбіт/с кінцевим споживачам є 377 операторів телекомунікацій, зазначена те-

риторія надання вищезазначених послуг охоплює практично всю територію кра-

їни. З них 13 зазначили Україну, як територію на якій здійснюється (буде здійс-

нюватися) відповідна діяльність (Таблиця 2, Додаток 1).  

Тобто, можливих структурних(технологічних) бар’єрів для входження на 

ринок №7 для альтернативних операторів телекомунікацій не встановлено. 

Адміністративні (регулятивні) бар’єри випливають із законодавчих, нор-

мативних або регулюючих вимог, які здійснюють безпосередній вплив на умови 

входження на ринок (необхідність отримання ліцензій та дозволів; заходи по ко-

нтролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо). 

До грудня 2019 року згідно із статтею 42 Закону діяльність у сфері телекому-

нікацій здійснювалася за умови включення до Реєстру операторів, провайдерів 

телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповід-

них ліцензій та/або дозволів. 

У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб’єкт господарю-

вання, потребує отримання ліцензії та/або дозволів, то одночасно із заявою на 

реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та/або до-

зволів. 

Діяльність з надання послуг з надання у користування каналів електрозв’язку 

підлягала ліцензуванню. 

До заяви про видачу ліцензії заявник мав додати низку документів: 

копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально 

або органом, який видав оригінал документа; 
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засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують 

право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими 

приміщеннями; 

плани утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом 

заявника - суб’єкта господарської діяльності; 

документи, що підтверджують фінансові можливості та кадрове забезпе-

чення здійснення заявленої діяльності. 

25.12.2019 набрав чинності Закон України від 18.09.2019 № 102-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», яким внесені 

зміни, зокрема, до Закону та припинено ліцензування діяльності у сфері телеко-

мунікацій, згідно з яким право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 

суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ, повідомлення про 

початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. 

З огляду на вищезазначене, індикатором спрощення можливості виходу 

на ринок надання послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі 

швидкістю до 2 Мбіт/с слугує факт входження на ринок в 2021 році 106 операто-

рів телекомунікацій, що засвідчено витягом із Реєстру операторів провайдерів 

телекомунікацій (Таблиця 2, Додаток 1). 

Тобто, за умови вищевикладеного можна вважати що адміністративних 

(регулятивних) бар’єрів для входження на ринок надання послуг з надання у 

користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим спожи-

вачам, не встановлено.  

Стратегічні бар’єри мають місце, якщо існують тривалі господарські 

зв’язки значущих суб’єктів господарювання з постачальниками і покупцями, 

довгострокові угоди щодо постачання (збуту) певного товару (послуги) тощо. 

Товарні межі ринку №7 включають  телекомунікаційні послуги, які відпо-

відно до п.2 частини другої статті 66 Закону підлягають державному регулю-

ванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів на надання в ко-

ристування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною рин-

ковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг. 

Тобто, суб’єкт господарювання в разі визначення оператором телекомуніка-

цій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних пос-

луг ніяким чином не може впливати на тарифоутворення. В іншому випадку та-

рифи на такі послуги встановлюються операторами телекомунікацій самостійно. 

Однак відповідно до статті 67 Закону оператори, провайдери телекомуніка-

цій зобов'язані дотримуватися принципів тарифоутворення, а саме: 

- недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку 

окремих операторів, провайдерів телекомунікацій; 

- необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомуніка-

ційних послуг за рахунок інших. 

Тобто, на цей час при входженні на ринок всі учасники мають рівні умови 

щодо цінової політики. 

Таким чином наявність високих та постійних бар’єрів для входження на 

ринок №7 не виявлено, критерій не виконується. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1523-17#n13
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Оцінка наявності проблем, що існують на ринку послуг з надання у корис-

тування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим спожи-

вачам 

Питання щодо проблем, які існують на ринку, що проаналізовано, можуть 

бути вирішені у повному обсязі шляхом встановлення граничних або фіксованих 

тарифів на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекому-

нікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних 

послуг, і наразі не потребують вжиття заходів, розв’язання яких не належать до 

компетенції НКРЗІ і які можуть бути вирішені у повному обсязі лише із застосу-

ванням законодавства про захист економічної конкуренції, що свідчить про ви-

конання критерію. 

 

Висновок про стан економічної конкуренції на ринку  

За результатами оцінки стану економічної конкуренції на ринку №7 визна-

чено, що три критерії щодо встановлення доцільності визначення операторів, 

провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, до яких будуть 

застосовуватися зобов’язання, встановлені Законом на ринках у сукупності не 

виконуються. 

Враховуючи пункт 10 розділу IV Порядку проведення аналізу, згідно з 

яким, якщо на ринку не виконується хоча б один із трьох критеріїв, наведених у 

пункті 1 розділу IV Порядку проведення аналізу, встановлено що застосування 

попереднього регулювання для ринку №7 є недоцільним. 

 

Визначення оператора, провайдера з ІРП на ринку №7 

Враховуючи висновок про стан економічної конкуренції на ринку №7, 

визначення операторів, провайдерів з ІРП на цьому ринку не проводилося. 

 

 

В.о. директора Департаменту 

економічного аналізу 

 

                                             Леонід ОЛІЙНИК 



Додаток 1 

Таблиця 1 
 

Витяг 

з Ліцензійного реєстру станом на 24.12.2019, послуги надання в користування каналів електрозв’язку 

 

Повне найменування ліцензіата 

Серія 

та  № 

ліцензії 

Дата ви-

дачі ліцен-

зії 

Дата поча-

тку дії лі-

цензії 

Дата за-

кінчення 

дії ліцензії 

Місце здійснення діяльності 

ліцензіата 
Вид діяльності у сфері телекомунікацій 

Публічне акціонерне товариство "Укртеле-

ком", 21560766, м. Київ 

АВ № 

583383 
29.07.2011   13.12.2020 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТриМоб", 37815221, м. Київ 

АВ № 

593204 
18.11.2011   14.12.2020 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Екстрател", 36503927, м. Кре-

менчук, Полтавська обл.,  

АЕ № 

286310 
01.04.2014 04.03.2015 03.03.2020 Полтавська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Державне підприємство обслугову-

вання повітряного руху України, 

19477064, м. Бориспіль Київська обл., 

АЕ № 

521691 
19.09.2014 14.01.2015 13.01.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 

АЕ № 

521744 
07.11.2014 02.02.2015 01.02.2020 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю Телекомунікаційна компанія 

"Вінтелепорт", 23106497, м. Вінниця 

АЕ № 

521736 
03.11.2014 01.04.2015 31.03.2020 Вінницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕ-

ЛЕКОМУНІКАЦІЇ, 36600425, м. Уж-

город, Закарпатська обл.,  

АЕ № 

521767 
19.11.2014 22.02.2015 21.02.2020 Закарпатська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЮТІМ", 35022211, м. Івано-

Франківськ 

АЕ № 

521784 
03.12.2014 29.03.2015 28.03.2020 

Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариству з обмеженою відповідаль-

ністю "Спільне українська-російське 

підприємство "Промторгінвест-ком-

пані", 19362881, с. Лозуватка Дніпро-

петровської області 

АЕ № 

521825 
13.01.2015   12.01.2020 

м. Дніпропетровськ та 

Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "СІТЕЛ", 31108855, м. Київ  

АЕ № 

521820 
12.01.2015 08.06.2015 07.06.2020 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 

АЕ № 

521829 
19.01.2015 08.04.2015 07.04.2020 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Львівське комунальне підприємство 

"Міський центр інформаційних техно-

логій", 23948670, м. Львів 

АЕ № 

521842 
26.01.2015 14.05.2015 13.05.2020 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

ФАРЛЕП-ДОН", 30685367, м. Донецьк 

АЕ № 

521908  
03.03.2015 28.04.2015 27.04.2020 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Рент Хаус", 30214498, м. Київ 

АЕ № 

521922 
05.03.2015   04.03.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне підприємство "Звязковий", 

19390713, м. Івано-Франківськ 

АЕ № 

521963 
27.03.2015 14.10.2015 13.10.2020 

м. Івано-Франківськ та 

Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РІКА зв'язоксервіс", 30675390, м. Київ 

АЕ № 

521946 
20.03.2015 01.07.2015 30.06.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЛЬФАКОМ", 31952558, м. Дніпропет-

ровськ 

АЕ № 

521962 
26.03.2015   25.03.2020 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Чорнобаївка зв'язок", 37049240, м. Херсон 

АЕ № 

521964 
27.03.2015 13.07.2015 12.07.2020 Херсонська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Укртеле-

ком", 21560766, м. Київ 

АЕ № 

521977 
09.04.2015 18.09.2015 17.09.2020 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку: міжнародного, між-

міського 

Державне підприємство "Львівський дер-

жавний завод "ЛОРТА", 30162618, м. Львів 

АЕ № 

521996 
23.04.2015 09.08.2015 08.08.2020 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БАЗІС", 19470530, м. Харків 

АЕ № 

521981 
14.04.2015   22.01.2020 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

" ІНФОЗВ'ЯЗОК", 19047622, м. Одеса 

АЕ № 

522012 
27.04.2015 02.09.2015 01.09.2020 Одеська Область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБІКОМ", 

32776335, м. Київ 

АЕ № 

522020 
27.04.2015   26.04.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Інтернаціональні телекомуніка-

ції", 30109015, м. Одеса 

АЕ № 

522071 
04.06.2015 30.09.2015 29.09.2020 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська,Івано-Фран-

ківська, Закарпатська, , 

Кіровоградська, Микола-

ївська, Сумська, Полтав-

ська, Рівненська, Хмель-

ницька, Тернопільська, 

Херсонська, Черкаська, 

Чернігівська, Черніве-

цька, Київська області, м. 

Севастополь 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Національний університет "Львівська 

політехніка", 02071010, м. Львів 

АЕ № 

522070 
04.06.2015 29.09.2015 28.09.2020 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Приватне підприємство "ЕКСС", 

21267368, м. Харків 

АЕ № 

522082 
10.06.2015   09.06.2020 

м. Харків та Харківська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Комунальне підприємство "Міський 

інформаційний центр", 32135675, м. 

Харків 

АЕ № 

299801 
06.07.2015 22.12.2015 21.12.2020 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІПТЕЛ", 

36724008, м. Нікополь, Дніпропетров-

ська обл. 

АЕ № 

299805 
06.07.2015 28.10.2015 27.10.2020 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство тран-

снаціональна фінансово-промислова 

нафтова компанія "Укртатнафта", 

00152307, м. Кременчук, Полтавська 

обл. 

АЕ № 

299846 
16.07.2015 03.11.2015 02.11.2020 

м. Кременчук та Кремен-

чуцького району Полтав-

ської області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Інтернаціональні телекомуніка-

ції", м. Одеса, 30109015 

АЕ № 

299832  
09.07.2015 11.11.2015 10.11.2020 

Вінницька, Волинська, Жито-

мирська, Івано-Франківська, За-

карпатська, Кіровоградська, Ми-

колаївська, Сумська, Полтав-

ська, Рівненська, Хмельницька, 

Тернопільська, Херсонська, Чер-

каська, Чернігівська, Черніве-

цька, Київська області, м. Київ, 

м. Севастополь 

Надання послуг фіксованого міжміського телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Інтернаціональні телекомуніка-

ції", м. Одеса, 30109015 

АЕ № 

299907 
13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021 

Дніпропетровська, Доне-

цька, Запорізька, Луган-

ська, Львівська, Харків-

ська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Велнет", 37277769, м. Львів 

АЕ № 

299929 
31.08.2015 19.11.2015 18.11.2020 Львівська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕ-

КОМУНІКАЦІЇ", м. Одеса, 30109015 

АЕ № 

299904 
13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021 

АР Крим, Одеська об-

ласть, м. Київ 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕ-

КОМУНІКАЦІЇ", м. Одеса, 30109015 

АЕ № 

299906 
13.08.2015 01.01.2016 01.01.2021 

Дніпропетровська, Доне-

цька, Запорізька, Луган-

ська, Львівська, Харків-

ська області 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ТЕЛСТ", 22414044, м. Стрий, 

Львівська обл. 

АЕ № 

299911 
12.08.2015 17.11.2015 16.11.2020 Львівська обл.  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Прикарпатське виробниче підп-

риємство зв'язку", 25072130, м.Івано-

Франкувськ 

 АЕ № 

299926 
31.08.2015 16.01.2016 15.01.2021 Хмельницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Прикарпатське виробниче підп-

риємство зв'язку", 25072130, м.Івано-

Франкувськ 

АЕ № 

299927 
31.08.2015 15.06.2016 14.06.2021 

м.Івано-Франківськ та 

Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Прикарпатське виробниче підп-

риємство зв'язку", 25072130, м. Івано-

Франківськ 

АЕ № 

299970 
14.09.2015 20.12.2015 19.12.2020 

Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "РОСАВА", 30253385, м. Біла 

Церква, Київська обл. 

АЕ № 

299995 
24.09.2015 20.12.2015 19.12.2020 

м. Біла Церква Київської 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЛАД ЛТД", 13559720, м. Бер-

дичів, Житомирська обл.  

АЕ № 

299999 
30.09.2015 19.01.2016 18.01.2021 

м.Бердичів Житомирської 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ТЕ-

ЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", 22599262, 

м. Київ 

ДЛ № 

000019 
21.10.2015 01.01.2016 31.12.2020 

Дніпропетровської, Донець-

кої, Запорізької, Київської, 

Полтавської, Харківської та 

Херсонської областей 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Стар Софт", 21133679, м.Тер-

нопіль 

ДЛ № 

000039 
28.10.2015   27.10.2020 Тернопільська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ 

ЗАВОД", 00206539, м. Южне Одеської 

області  

ДЛ № 

000038 
27.10.2015 13.01.2016 12.01.2021 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕТ 

КОМУНІКАЦІЇ" , 32560060, м.Київ   

ДЛ № 

000041 
30.10.2015   29.10.2020 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІТЕР КОМ", 34539587, м. Київ  

ДЛ № 

000036 
21.10.2015 02.03.2016 01.03.2021 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕ-

КОМУНІКАЦІЇ", м. Одеса, 30109015 

ДЛ № 

000044 
02.11.2015 01.01.2016 01.01.2021 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпат-

ська, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, 

Миколаївська, Полтав-

ська, Рівненська, Сум-

ська, Херсонська, Хмель-

ницька, Тернопільська, 

Черкаська, Чернігівська, 

Чернівецька області, та м. 

Севастополь 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИ-

РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ", 

36999957, м. Рубіжне, Луганська обл. 

ДЛ № 

000068 
17.11.2015 24.01.2016 23.01.2021 Луганська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 

ДЛ № 

000065 
12.11.2015 14.02.2016 13.02.2021 Україна 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з використанням безпроводового доступу із застосу-

ванням технології DECT з правом технічного  обслугову-

вання та експлуатації телекомунікаційних мереж і на-

дання в користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР ТЕЛЕ-

КОМ", 39854346, м.Одеса 

ДЛ № 

000095 
08.12.2015   07.12.2020 м.Київ та Одеська обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Науково-виробниче товариство з об-

меженою відповідальністю "СОЛ-

ВЕР", 21042304, м.Полтава 

ДЛ № 

000089  
02.12.2015 24.03.2016 23.03.2021 

м. Полтава та Полтавська 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство 

"Промтелеком", 001797714,  

м. Донецьк 

ДЛ № 

000105 
11.12.2015 31.10.2016 30.10.2021 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Телефонна компанія УТЛ", 

25641556, м. Київ 

ДЛ № 

000122 
29.12.2015 01.04.2016 31.03.2021 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Фізична особа-підприємець Білоус 

Олег Іванович, 2331912012, с. Добрів-

ляни, Стрийський р-н, Львівська об-

ласть 

ДЛ № 

000102 
11.12.2015   10.12.2020 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 

ДЛ № 

000135 
30.12.2015   29.11.2020 

м.Київ, Київська, Вінни-

цька, Житомирська, Хме-

льницька, Чернігівська 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з додатковою відповідаль-

ністю "Рівнепромзв'язок", 13969553, 

м.Рівне 

ДЛ № 

000119 
28.12.2015   27.12.2020 

м.Рівне та Рівненська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство 

"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ 

ДЛ № 

000155 
11.01.2016 02.04.2016 01.04.2021 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку: міжнародного, між-

міського 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ", 

32292929, м. Лисичанськ, Луганська 

обл. 

ДЛ № 

000168 
11.01.2016   10.01.2021 

м. Лисичанськ Луганської 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Укр-

телеком", 21560766, м. Київ 

ДЛ № 

000190 
01.02.2016 03.05.2016 02.05.2021 

Автономна Республіка 

Крим, м. Ужгород та За-

карпатська область, м. Че-

рнівці та Чернівецька об-

ласть, м. Івано-Фран-

ківськ та Івано-Франківс-

тка область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Фірма "НАЗІС", 22174887, м. Коломия 
ДЛ № 

000204 
10.02.2016   09.02.2021 

м. Коломия та Коломий-

ський район Івано-Фран-

ківської області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Дочірнє підприємство "ТЕЛЕГРУП-

УКРАЇНА", 31242602, м.Київ 

ДЛ № 

000202 
08.02.2016 17.05.2016 16.05.2021 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 

ДЛ № 

000289 
29.02.2016 16.05.2016 15.05.2021 

Львівська, Тернопільська, 

Рівненська, Волинська, 

Закарпатська, Івано-Фран-

ківська, Чернівецької об-

ласті 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕТАССІСТ", 

32980172, м.Київ 

ДЛ 

000299 
09.03.2016   08.03.2021 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 

ДЛ № 

000311 
09.03.2016   18.03.2030 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 

ДЛ № 

000300 
09.03.2016   11.02.2020 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 

ДЛ № 

000304 
09.03.2016   11.02.2020 Автономна Республіка Крим 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 

ДЛ № 

000302 
09.03.2016   11.02.2020 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 

ДЛ № 

000301 
09.03.2016   16.11.2020 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Енергозв'язок", 20857932, м. 

Золочів Львівської області 

ДЛ № 

000389 
13.04.2016   12.04.2021 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія "ЛІНК ТЕ-

ЛЕКОМ", 37282501, м. Кременчук Полтав-

ської області  

ДЛ № 

000455 
12.05.2016 08.06.2016 07.06.2021 Полтавська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Казенне підприємство "Укрспецзв'я-

зок", 39908375, м.Київ  

ДЛ № 

000444 
11.05.2016   10.05.2026 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ерідан", 22136823, м.Бердянськ, Запорі-

зька область 

ДЛ № 

000440  
11.05.2016   10.05.2021  Запорізька область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХІМПРОМ", 05766356, м. Суми 

ДЛ № 

000441 
11.05.2016 05.08.2016 04.08.2021 Сумської області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Фірма "Емпілс-ЛТД" у формі товарис-

тва з обмеженою відповідальністю, 

13767950, м. Кіровоград 

ДЛ № 

000485 
23.05.2016   22.05.2021 Кіровоградська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-

ВОД", 05393116, м. Дніпропетровськ 

ДЛ № 

000486 
23.05.2016   22.05.2021 

м. Дніпропетровськ та 

Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, 

м.Київ/Регіональна філія "Львівська 

залізниця " 

ДЛ № 

000480 
18.05.2016 22.08.2016 21.08.2021 

Львівської та Івано-Фран-

ківської областей 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Товариство з додатковою відповідаль-

ністю "Зв'язок", 04791116, смт Козин, 

Київська область  

ДЛ № 

000483 
18.05.2016   17.05.2021 Київська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "АСТРАТЕЛКОМ", 34379676, 

м. Одеса 

ДЛ № 

000505 
27.05.2016 26.09.2016 25.09.2021 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю науково-виробниче підприємс-

тво "Трайфл", 32448187, м. Дніпропет-

ровськ 

ДЛ № 

000525 
09.06.2016 22.08.2016 21.08.2021 Дніпропетровська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Прикарпатське виробниче підп-

риємство зв'язку", 25072130, м. Івано-

Франківськ  

000539  17.06.2016 02.11.2016 01.11.2021 Хмельницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Казенне підприємство "Укрспецзв'я-

зок", 39908375, м.Київ  
000546  01.07.2016   30.06.2021 

Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Доне-

цька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Кіро-

воградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рів-

ненська, Сумська, Терно-

пільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельни-

цька, Черкаська, Черніве-

цька, Чернігівська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Казенне підприємство "Укрспецзв'я-

зок", 39908375, м.Київ  
000547  01.07.2016   30.06.2021 Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ДОН АПЕКС", 23420213, м. 

Донецьк 

000550 07.07.2016 27.10.2016 26.10.2021 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Науково-виробниче підприємство "Сінене-

ргія", 30175391, м. Мукачеве 
000553 08.07.2016   07.07.2021 Закарпатська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне підприємство "Будівництво 

телефонних мереж", 20609789, Київ-

ська область 

000554 12.07.2016   11.07.2021 Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку  
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІТ ТЕЛЕСЕТЬ", 36820361, м. 

Київ 

000555 12.07.2016 21.10.2016 20.10.2021 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "НІКО-ТЕЛ", 31256020, м. Ніко-

поль Дніпропетровська обл. 

000556 13.07.2016   12.07.2021 
 Дніпропетровська обла-

сті 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Т.Е.С.Т.", 32667140, м. Київ 
000561 20.07.2016 24.11.2016 23.11.2021 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство 

"ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ-ЗВ'ЯЗОК", 

22826083, м. Чернігів 

000565 22.07.2016 26.10.2016 25.10.2021 
м. Чернігів та Чернігів-

ська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "СОФТЛАЙН МОБІЛЬНІ СИС-

ТЕМИ",33542827, м. Київ 

000574 05.08.2016 01.12.2016 30.11.2021 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "БЕ-

ЛКОМ", 31248114, м. Біла Церква, Ки-

ївська обл.,  

000580 15.08.2016 17.11.2016 16.11.2021 Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "Сі-

Ес-Ті Інвест", 20280935, м. Київ 
000586 30.08.2016 30.11.2016 29.11.2021 

Харківська, Запорізька,  

Кіровоградська 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Державне підприємство "Українські 

спеціальні системи", 32348248, м. Київ 
000587 02.09.2016   01.09.2021 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Фізична особа - підприємець, Кузьмі-

чов Володимир Андрійович, 

1719202411, с. Здорівка, Київська об-

ласть 

000591 05.09.2016   04.09.2021 
Київська область, Василь-

ківський р-он, с. Здорівка 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне підприємство "Дикий Сад, 

22426550, м. Миколаїв 
000595 06.09.2016 29.09.2016 28.09.2021 Миколаївська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Приватне акціонерне товариство 

"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ 
000607 23.09.2016 30.11.2016 29.11.2021 

м. Вінниця та  Вінницька 

область, м. Луцьк та Во-

линська область, м. Жито-

мир та Житомирська об-

ласть, м. Луганськ та Лу-

ганська область, м. Пол-

тава та Полтавська об-

ласть, м. Кіровоград та Кі-

ровоградська область, м. 

Рівне та Рівненська об-

ласть, м. Суми та  Сум-

ська область, м. Терно-

піль та Тернопільська об-

ласть, м. Черкаси та Чер-

каська область, м. Черні-

гів та Чернігівська об-

ласть, м. Чернівці та Чер-

нівецька область, м. Хме-

льницький та Хмельни-

цька область, м. Ужгород 

та Закарпатська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство 

"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", 19199961, м.Київ 
000608 23.09.2016 30.11.2016 29.11.2021 

Автономна Республіка 

Крим, м. Севастополь, м. 

Дніпро та Дніпропетров-

ська область, м. Донецьк 

та Донецька область, м. 

Запоріжжя та Запорізька 

область, м. Івано-Фран-

ківськ та  Івано-Франків-

ська область,м. Київ та  

Київська область, м. Львів 

та Львівська область,  м. 

Миколаїв та Миколаїв-

ська область, м. Одеса та 

Одеська область, м. Хар-

ків та Харківська область, 

м. Херсон та Херсонська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАС-

ТКОМ-УКРАЇНА", 33504137, м. Марі-

уполь, Донецька обл.,  

000614 10.10.2016   09.10.2021 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "БІНОТЕЛ", 38021032, м. Київ 
000622 18.10.2016   17.10.2021 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Київщина-Телеком", 34287580, м. Київ 
000624 24.10.2016 24.01.2017 23.01.2022 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

АЗОТ", 33270581, м. Сєвєродонецьк Луга-

нської області 

000628 01.11.2016 09.02.2017 08.02.2022 
м. Сєвєродонецьк Луганської об-

ласті 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЛЕКОС-ТЕЛ", 34765388, м. 

Київ 

000630 01.11.2016 14.02.2017 13.02.2022 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЕНЕРДЖІ ТЕЛЕКОМ", 

33830754, м. Київ 

000640 11.11.2016 06.07.2017 05.07.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Одеська національна академія зв'язку 

ім. О.С. Попова, 01180116, м. Одеса 
000644 22.11.2016 22.02.2017 21.02.2022 м. Одеса 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 
000647 24.11.2016 23.02.2017 22.02.2022 

м. Севастополь, АР Крим, 

Закарпатська, Івано-Фран-

ківська, Житомирська, Кі-

ровоградська, Луганська, 

Рівненська, Сумська, Тер-

нопільська, Херсонська, 

Чернівецька та Чернігів-

ська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Публічне акціонерне товариство "За-

порізький автомобілебудівний завод", 

25480917, м. Запоріжжя  

000649 25.11.2016   24.11.2021 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНИХ ПОВІ-

ДОМЛЕНЬ УКРАЇНА", 34487322, м. 

Київ 

000655 29.11.2016 01.03.2017 28.02.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНИХ ПОВІ-

ДОМЛЕНЬ УКРАЇНА", 34487322, м. 

Київ 

000656 29.11.2016 06.03.2017 05.03.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Колективна телефонна компанія "ВЕКО", 

23107433, м. Вінниця 
000664 19.12.2016   21.08.2021 Вінницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Телекомунікаційна компанія "ЛІНК ТЕ-

ЛЕКОМ", 37282501, м. Кременчук Полтав-

ської області  

000666 19.12.2016 26.04.2017 25.04.2022 Кіровоградська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "Ки-

ївстар", 21673832, м. Київ 
000668 26.12.2016   31.03.2030 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Приватне акціонерне товариство "Ки-

ївстар", 21673832, м. Київ 
000669 26.12.2016   04.10.2026 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Приватне акціонерне товариство "Ки-

ївстар", 21673832, м. Київ 
000670 26.12.2016   04.10.2026 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Приватне акціонерне товариство "КИ-

ЇВСТАР", 21673832, м. Київ 
000673 26.12.2016   29.08.2020 Україна 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНО-

БУДІВНИЙ ЗАВОД", 14313332, м. 

Дніпро 

000675 26.12.2016   25.12.2021 м. Дніпро 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Науково-виробнича фірма 

"ВОЛЗ", 24251847, м. Київ 

000678 05.01.2017 11.04.2017 10.04.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ТЕЛЕМІСТ", 34823863, м. 

Дніпро 

000680 16.01.2017 20.04.2017 19.04.2022 
м. Дніпро Дніпропетровська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "КОМПАНІЯ "СКАЙЛАЙН ТЕ-

ЛЕКОМ", 33140052, м. Одеса  

000684 24.01.2017 30.05.2017 29.05.2022 
м. Одеса та Одеська об-

ласть  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЄКОЛ", 32398592, с. 

Ілічанка Одеська область 
000685 24.01.2017   11.07.2022 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "БІГНЕТ", 39208697, м. Київ 
000694 25.01.2017   24.01.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ", 

30931228, м. Київ 

000705 15.02.2017 22.05.2017 21.05.2022 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЛІНКОМ-3000", м. Київ, 34832752 
000706 15.02.2017 18.05.2017 17.05.2022 

м. Київ та Київська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "МАРК ОК ЛТД", 14073089, м. 

Харків 

000713 28.02.2017 15.06.2017 14.06.2022 
м. Харків та Харківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Науково-виробнича компанія "ХОРС-Те-

леком"", м. Вінниця, 31325057 
000715 03.03.2017   02.03.2022 

м. Вінниця та Вінницька 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Дочірнє підприємство "Дніпро-сервіс" 

відкритого акціонерного товариства 

"Компанія "Дніпро", 24104282, м. 

Херсон 

000718 03.03.2017   02.03.2022 
м. Херсон та Херсонська 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "КОСМОНОВА", 32074513, м. 

Київ 

000719 03.03.2017 06.06.2017 05.06.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 
000720 03.03.2017   02.03.2022 

м. Миколаїв та Миколаїв-

ська обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Пол-

тавський турбомеханічний завод", 

00110792, м.Полтава 

000725 21.03.2017   20.03.2022 м. Полтава 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "СІПКОМ", 37020719, м. Запорі-

жжя,  

000726 22.03.2017 19.07.2017 18.07.2022 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУР-

ГІЙНИЙ  КОМБІНАТ", 05441447, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська обл.,  

000729 30.03.2017 29.05.2017 28.05.2022 
м. Алчевськ  Луганської 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР ТЕЛЕ-

КОМ", 39854346, м.Одеса 

000732 30.03.2017   29.03.2022 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР ТЕЛЕ-

КОМ", 39854346, м. Одеса 

000733 30.03.2017   29.03.2022 
Харківська обл., Дніпро-

петровська обл.. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "САМТЕЛ", 30863368, м. Сам-

бір, Львівська обл.,  

000735 05.04.2017 
 

17.08.2017 
16.08.2022 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 

35074228, м. Харків 

000745 18.04.2017 17.08.2017 16.08.2022 

м. Київ, Запорізька, Дніпро-

петровська, Донецька, Луга-

нська, Одеська, Полтавська, 

Сумська, Харківська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Атлантіс Телеком", 33968051, 

с. Безпечна, Київська обл.,   

000747 26.04.2017   25.04.2022 
м. Київ, Харківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000757 18.05.2017   22.04.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000758 18.05.2017   30.11.2021 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000759 18.05.2017   30.11.2021 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000760 18.05.2017   13.03.2022 

м. Київ, Дніпропетровська 

область 

Надання послуг фіксованого міжміського телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000761 18.05.2017   30.11.2021 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
000763 18.05.2017   17.09.2021 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю " Квант", 30999768, Львівська 

обл. 

000769 25.05.2017   24.05.2022 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
000772 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
000773 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
000774 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Луганська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
000775 31.05.2017 19.09.2017 18.09.2022 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ОМЄГА-ГРУП", 34790257, м. 

Запоріжжя 

000776 02.06.2017 28.08.2017 27.08.2022 Запорізька область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Інтернаціональні телекомуніка-

ції", 30109015, м. Одеса 

000777 02.06.2017 30.09.2017 29.09.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "WORLD SERVICE", 21480524, 

м. Київ 

000780 07.06.2017 25.09.2017 24.09.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне підприємство "Евронет", 

38742720, м. Кременчук, Полтавської 

обл. 

000781 07.06.2017   06.06.2022 Полтавська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 
000784 12.06.2017 12.09.2017 11.09.2022 

Автономна Республіка 

Крим, м. Київ, Вінницька, 

Волинська, Дніпропетров-

ська, Донецька, Запорі-

зька, Київська, Миколаїв-

ська, Рівненська, Харків-

ська, Хмельницька, Чер-

каська області 

Надання послуг фіксованого міжміського телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство 

"КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН", 13801109, 

м. Львів  

000785 13.06.2017   03.05.2022 
м. Львів та Львівська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ОРБІТА", 

04833760, м. Дніпро 

000787 14.06.2017   10.12.2020 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Державне підприємство "Завод 

ім.В.О.Малишева", 14315629, м. Хар-

ків 

000789 14.06.2017   13.06.2022 м. Харків  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "БЕСТНЕТ", 31149797, м. Київ 
000793 23.06.2017   22.06.2022 м. Харків   

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "О-2", 36376733, м. Київ 
000794 23.06.2017   22.06.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Кварц", 30204715, м. Червоног-

рад, Львівська обл.,  

000798 04.07.2017   03.07.2022  Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Галінтел", 31042889, м. Мико-

лаїв, Львівської обл. 

000799 04.07.2017   03.07.2022 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 



39 

 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЕМ АЙ АЙ ТІ", 34189502, м. 

Київ 

000803 05.07.2017   04.07.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Телесистеми України", 

34726705, м. Київ 

000806 05.07.2017 20.09.2017 19.09.2022 
Київська, Одеська обла-

сті, АР Крим 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Телесистеми України", 

34726705, м. Київ 

000807 05.07.2017 20.09.2017 19.09.2022 

Вінницька, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Запорі-

зька, Івано-Франківськак, Кіро-

воградська, Луганська, Львів-

ська, Волинська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Закарпат-

ська, Харківська, Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, Черні-

вецька, Чернігівська області, м. 

Севастополь 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ", 

35074228, м. Харків 

000808 05.07.2017 19.10.2017 18.10.2022 

м. Київ, Харківська, Доне-

цька,   Запорізька, Полта-

вська обл. 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. Київ 
000810 10.07.2017   27.09.2026 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Приватне акціонерне товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. Київ 
000811 10.07.2017   27.09.2021 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Приватне акціонерне товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. Київ 
000813 10.07.2017   04.02.2030 Україна 

Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Публічне акціонерне товариство "Кри-

ворізький залізорудний комбінат" , 

00191307, м. Кривий Ріг 

000816 14.07.2017 07.11.2017 06.11.2022 
м. Кривий Ріг Дніпропет-

ровська обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Публічне акціонерне товариство "Укр-

трансгаз", 30019801, м. Київ 
000818 14.07.2017 08.10.2017 07.10.2022 Полтавська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Мірател", 35178313, м. Одеса 
000819 14.07.2017 24.10.2017 23.10.2022 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕ-

КОМУНІКАЦІЇ", 30109015, м. Одеса 

000825 25.07.2017 31.12.2017 30.12.2022 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯЗИСТ", 

20398424, с. Миколайпілля Донецької 

області 

000827 26.07.2017   25.07.2022 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДО-

РІС", 22000319, м. Донецьк 
000838 17.08.2017 12.11.2017 11.11.2022 

м. Донецьк та Донецької 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Кооператив "Радіотехнік", 14187108, 

м. Черкаси 
000846 30.08.2017 20.12.2017 19.12.2022 Черкаська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "Сі-

Ес-Ті Інвест", 20280935, м. Київ 
000848 01.09.2017 17.10.2017 16.10.2022 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Поллікомм, ЛТД", 21555794, м. 

Київ 

000850 06.09.2017   05.09.2022 Київська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИТСВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТ 

ДНІПРО ТЕЛЕКОМ", 35340503, м. 

Дніпро 

000854 14.09.2017   13.09.2022 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Приватне акціонерне товариство "ТЕ-

ЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", 22599262, 

м. Київ 

000857 18.09.2017   17.09.2022 
Дніпропетровська та Хар-

ківська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Спеціалізоване комунальне підприємс-

тво "Київтелесервіс", 31815760, м. 

Київ 

000858 18.09.2017   17.09.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 
000860 20.09.2017 20.12.2017 19.12.2022 

м. Луцьк та Волинська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ", 

33968051, с. Безпечна, Київська обл.,   

000863 20.09.2017   25.04.2022 
м. Київ, та Харківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ", 

33968051, с. Безпечна, Київська обл.,   

000864 20.09.2017   21.06.2022 
м. Київ, та Харківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "БАЙТ", 25234749, м. Яворів, 

Львівська обл.,  

000866 27.09.2017 23.12.2017 22.12.2022 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство 

"КДЗ", 00191738, м. Покровськ, Доне-

цька обл.,  

000870 04.10.2017 17.01.2018 16.01.2023 Донецька область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця",40075815, м. Київ 
000871 04.10.2017   03.10.2022 

м. Запоріжжя та Запорі-

зька область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця",40075815, м. Київ 
000872 04.10.2017   03.10.2022 

м. Дніпро та Дніпропет-

ровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "КОМПАТЕЛ ЮКРЕЙН", 

38021802, м. Київ 

000879 19.10.2017   28.07.2020 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ТОВАРИТСВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ЛІНК", 

33769837, м. Дніпро 

000881 31.10.2017   30.10.2022 

Полтавська , Запорізька, 

Черкаська області та м. 

Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ДА-

ТАГРУП", 31720260, м. Київ 
000883 31.10.2017 30.01.2018 29.01.2023 

м. Хмельницький та Хме-

льницька область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "НОВИЙ ТЕЛЕКОМ", 

37866847, с. Гореничі, Київська обл.,  

000889 13.11.2017 18.02.2018 17.02.2023 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ "ЛІНК", 37282564, м. 

Кременчук Полтавської обл. 

000892 16.11.2017   15.11.2022 
Полтавська та Кірово-

градська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія "Конфіденційні теле-

комунікації України", 31305512, м. 

Київ  

000895 22.11.2017   21.11.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Т.Е.С.Т.", 32667140, м. Київ 
000896 22.11.2017 19.02.2018 18.02.2023 Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНВЕНСІО", 36477185, м. Київ 
000900 05.12.2017   04.12.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Центр надання медіа послуг", 

40493810, м. Світловодськ Кіровоград-

ської області 

000901 07.12.2017   06.12.2022 
Полтавська область, Кіро-

воградська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю  "АГАН СОФТ", 40910780, м. 

Київ 

000909 27.12.2017   26.12.2022 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕТАССІСТ", 

32980172, м. Київ 

000912 12.01.2018   11.01.2023 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НА-

УКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ 

ЗАВОД", 14310112, м. Павлоград, 

Дніпропетровська обл. 

000913 19.01.2018   18.01.2023 
Дніпропетровська обл., м. 

Павлоград 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЛЯМБДА НЕТ", 37414346, м. 

Київ 

000916 26.01.2018   25.01.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "Бер-

дянськбуд", 01239826, м.Бердянськ За-

порізької обл. 

000917 26.01.2018   25.01.2023 
м. Бердянськ Запорізька 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ча-

сівояворівський вогнетривкий комбі-

нат", 00191773, м. Часів-Яр, Донецька 

обл., 

000926 05.03.2018 21.07.2018 20.07.2023 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Мікроком", м. Київ, 24255779 
000928 05.03.2018 14.07.2018 13.07.2023 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЛІНКОМ-3000", 34832752, м. 

Київ 

000930 05.03.2018 14.05.2018 13.05.2023 

Автономна Республіка 

Крим, Вінницька, Волин-

ська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Кіро-

воградська, Луганська, 

Львівська,  Миколаївська, 

Одеська, Полтавська, Рів-

ненська, Сумська, Терно-

пільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельни-

цька, Черкаська, Чернігів-

ська, Чернівецька області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ  "УКРЧЕРМЕТА-

ВТОМАТИКА", 32447987, м. Дніпро 

000932 12.03.2018   11.03.2023 
м. Дніпро та Дніпропет-

ровська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНІ 

КОНФІДЕНЦІЙНІ МЕРЕЖІ", 

41945877, м. Київ 

000943 22.03.2018   21.03.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
000945 26.03.2018 17.06.2018 16.06.2023 

м. Київ, Дніпропетровсь-

кої, Харківської, Донець-

кої, Одеської областей, 

Автономної Республіки 

Крим 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: міжміського та між-

народного 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМУНІ-

КАЦІЙНА КОМПАНІЯ "Р-ТЕЛ", 

41814873, м.Київ 

000946 26.03.2018   25.03.2023 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Телекомунікаційна компанія", 

25239647, с. Сокільники, Львівська 

обл.,  

000947 27.03.2018 24.06.2018 23.06.2023 Львівська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МЕТРОКОМ", 

34364696, м. Дніпро 

000949 28.03.2018   27.03.2023 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІЧНИЙ 

ЦЕНТР РАДІО СИСТЕМИ", 21127420, 

м. Суми 

000951 28.03.2018 10.07.2018 09.07.2023 м. Суми та Сумська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАФ-

ТОХІМ", 33129683, м. Калуш Івано-

Франківської обл. 

000957 10.04.2018   09.04.2023 
м. Калуш Івано-Франків-

ської області  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ФТІКОМ", 21949777, м. До-

нецьк  

000959 10.04.2018   11.09.2020 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Аркада-Х", 20810059, м. Львів 
000962 13.04.2018 14.07.2018 13.07.2023 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ТЕ-

ЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", 22599262, 

м. Київ 

000963 19.04.2018 15.07.2018 14.07.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000966 25.04.2018 17.07.2018 16.07.2023 

м. Донецьк та Донецька 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000967 25.04.2018 17.07.2018 16.07.2023 

м.Луганськ та Луганська 

обл..  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000968 25.04.2018 24.07.2018 23.07.2023 

Тернопільська, Рівненська, 

Волинська, Закарпатська, Че-

рнівецька області 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000969 25.04.2018 17.07.2018 16.07.2023 

м.Донецьк та Донецька 

обл., м.Луганськ та Луга-

нська обл..  

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "АФІНА", 24960118, м. Херсон 
000977 05.05.2018 05.12.2018 04.12.2023 

м. Херсон та Херсонська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "МАСТЕР-АВІА", 37053765, м. 

Київ 

000978 07.05.2018   06.05.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Колективне підприємство "ІМПА", 

20038298, с. Петропавлівська Борщагі-

вка, Київська обл.,  

000979 07.05.2018   06.05.2023 
м. Київ та Київська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БАЗІС", 19470530, м. Харків 
000981 15.05.2018 29.09.2018 28.09.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Українські новітні телекомуні-

кації", 33641151, м. Київ 

000985 17.05.2018   28.09.2021 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000991 21.05.2018 05.08.2018 04.08.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, м.Київ 
000992 21.05.2018 13.08.2018 12.08.2023 

Київська, Чернігівська, 

Сумська, Вінницька, Жи-

томирська, Хмельницька 

області 

Надання послуг фіксованого міжміського теле-

фонного зв'язку з правом технічного обслугову-

вання та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕ-

КОМУНІКАЦІЇ", 30109015, м. Одеса 

001001 04.06.2018 25.11.2018 24.11.2023 
Одеська область,                   

Україна 

Надання послуг фіксованого міжміського телефон-

ного зв’язкуз використанням безпроводового дос-

тупу з правом технічного обслуговування та екс-

плуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв’язку, надання пос-

луг фіксованого міжнародного телефонного зв’яз-

куз використанням безпроводового доступу з пра-

вом технічного обслуговування та експлуатації те-

лекомунікаційних мереж і надання в користування 

каналів електрозв’язку 

Українсько-американсько-швейцар-

ське товариство з обмеженою відпові-

дальністю "Канком", 19367453, м. Київ 

001007 20.06.2018 08.10.2018 07.10.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, 

 м. Київ 

001009 23.06.2018 24.09.2018 23.09.2023 

Одеська, Миколаївська, 

Херсонська, Кіровоград-

ська, Черкаська, Вінни-

цька області 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815,  

м. Київ 

001017 04.07.2018 05.09.2018 04.09.2023 

м.Харків та Харківська 

область, м.Полтава та 

Полтавська область, 

м.Суми та Сумська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого міжміського телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Приватне акціонерне товариство "Кре-

менчуцький завод дорожніх машин", 

055762565, м. Кременчук Полтавської 

обл. 

001018 11.07.2018   10.07.2023 
м. Кременчук Полтавської 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство 

"Крюківський вагонобудівний завод", 

05763814, м. Кременчук Полтавської 

обл. 

001019 12.07.2018   11.07.2023 
м. Кременчук Полтавської 

обл. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Національний аерокосмічний універ-

ситет ім. М.Є.Жуковського "Харківсь-

кий авіаційний інститут", 02066769, м. 

Харків 

001020 17.07.2018   16.07.2023 м.Харків 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 02070944, м. 

Київ 

001022 23.07.2018 20.10.2018 19.10.2023 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "Пол-

тавський гірничо-збагачувальний ком-

бінат", 00191282, м. Горішні Плавні 

Полтавської області 

001032 08.08.2018 03.11.2018 02.11.2023 
м. Полтава та Полтавська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001039 09.08.2018 11.11.2018 10.11.2023 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Державне підприємство "Міжнарод-

ний аеропорт "Бориспіль", 20572069, 

м. Бориспіль, Київська обл.,  

001040 13.08.2018 13.10.2018 12.10.2023 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АД-

МІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ", 38727770, м. Київ 

001041 14.08.2018   13.08.2023 Миколаївська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001044 16.08.2018 10.11.2018 09.11.2023 

м. Севастополь, Жито-

мирська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Кіро-

воградська, Луганська, 

Львівська, Одеська, Пол-

тавська, Сумська, Терно-

пільська, Херсонська, Че-

рнівецька, Чернігівська 

областей 

Надання послуг міжміського фіксованого телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001045 20.08.2018 10.11.2018 09.11.2023 Україна 

Надання послуг міжнародного фіксованого телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку:  

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "УКРКОМ", 22891175, м. Київ 
001052 23.08.2018 11.12.2018 10.12.2023 

м. Черкаси та Черкаська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "ІНФО-

КОМ", 30133189, м. Рівне 

001055 28.08.2018 13.01.2019 12.01.2024 Рівненська область   

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Дочірнє підприємство "НЕТГРУП-ТЕ-

ЛЕКОМ", 30984311, м. Івано-Фран-

ківськ 

001057 30.08.2018 09.01.2019 08.01.2024 
Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АД-

МІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ", 38727770, м. Київ 

001061 03.09.2018   02.09.2023 
м. Бердянськ Запорізької 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ДАТАЛАЙН", 33398404, м. 

Київ, 03131 

001066 07.09.2018 24.01.2019 23.01.2024 м. Київ, Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМТСВО 

"ЛЬВІВВУГІЛЛЯ",32323256, м. Со-

каль 

001068 11.09.2018   10.09.2023 Львівська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОКО 

ДІДЖІТАЛ", 37819980, м. Київ 

001072 11.09.2018   10.09.2023 

Львівська, Черкаська, Рів-

ненська, Хмельницька, 

Житомирська, Київська, 

Полтавська, Харківська, 

Донецька області, м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСНЕТ", 

34633951, м. Харків 

001075 27.09.2018 23.12.2018 22.12.2023 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "ПІВ-

ДЕННИЙ - ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВА-

ЛЬНИЙ КОМБІНАТ", 00191000, м. 

Кривий Ріг, Дніпропетровськ 

001080 09.10.2018 16.01.2019 15.01.2024 
м. Кривий Ріг Дніпропет-

ровської області  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТАРТА-ЗВ'Я-

ЗОК", 25377579, м. Миколаїв 

001081 09.10.2018   08.10.2023 
м. Миколаїв та Миколаїв-

ська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ", 

31731686, м. Київ 

001083 11.10.2018   10.10.2023 
м. Київ та Київська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНФОМІР", 35406472, м. Одеса 
001084 11.10.2018   10.10.2023 

м. Одеса та Одеської об-

ласті  

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ШТОРМ-ТЕЛ", 34977643, м. 

Кіровоград 

001085 12.10.2018 24.01.2019 23.01.2024 Кіровоградська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Споживче товариство "Міські інфор-

маційні системи" , 30995124,  

м. Львів 

001086 16.10.2018   15.10.2023 м. Львів 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИ-

РНОГРАДВУГІЛЛЯ", 32087941, м. 

Мирноград Донецької області 

001089 24.10.2018   23.10.2023 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 
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Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815, 

 м. Київ 

001091 29.10.2018 09.01.2019 08.01.2024 
м.Харків та Харківська 

область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Публічне акціонерне товариство "Ук-

раїнська залізниця", 40075815,  

м. Київ 

001092 29.10.2018 20.01.2019 19.01.2024 
Сумська та Полтавська 

області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "СІЛЬВЕР ТЕЛЕКОМ", 

30782640, м. Київ 

001093 29.10.2018   28.10.2023 м.Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001095 31.10.2018 20.01.2019 19.01.2024 Вінницька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОЗВ'ЯЗОК", 

19047622, м. Одеса 

001097 05.11.2018   04.11.2023 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ФАУСТ ІСП", 30777735, м. 

Київ 

001113 02.01.2019 01.04.2019 31.03.2024 м. Київ, Київська область  

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ЗОРЯНСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІ-

КАЦІЙНІ СИСТЕМИ", 32200073, с. 

Зоря Рівненська обл. 

001125 28.01.2019   27.01.2024 
Рівненський район Рівне-

нська область   

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку у сільській місцевості з правом технічного обслуго-

вування та експлуатації телекомунікаційних мереж і на-

дання в користування каналів електрозв'язку  

Публічне акціонерне товариство "МО-

ТОР СІЧ", 14307794, м. Запоріжжя 
001132 14.02.2019 23.06.2019 22.06.2024 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЛІМІТЕД ТЕ-

ЛЕКОМ", 37002464, м. Київ 

001135 18.02.2019   17.02.2024 
м.Харків Харківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Фізична особа - підприємець Череда 

Григорій Васильович, 1854809451, м. 

Київ 

001137 20.02.2019 02.06.2019 01.06.2024 Київська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Фізична особа - підприємець Череда 

Григорій Васильович, 1854809451, м. 

Київ 

001138 20.02.2019 06.05.2019 05.05.2024 м. Київ, Сумська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001149 04.03.2019 29.05.2019 28.05.2024 Дніпропетровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕМІСТ 

2012", 35323603, м. Дніпро 

001152 11.03.2019   10.03.2024 м. Дніпро 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕМІСТ 

2012", 35323603, м. Дніпро 

001153 11.03.2019   10.03.2024 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Інтернаціональні телекомуніка-

ції", 30109015, м. Одеса 

001155 12.03.2019 09.07.2019 08.07.2024 

Дніпропетровська, Доне-

цька, Запорізька, Луган-

ська, Львівська, Харків-

ська області 

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку 

Приватне підприємство "ЄЛС ТЕЛЕ-

КОМ", 30646532, м. Одеса 
001157 18.03.2019 16.07.2019 15.07.2024 м. Одеса, Одеська обл.,. 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "О-НЕТ", 

38768728, м. Донецьк 

001161 29.03.2019   28.03.2024 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"лайфселл", 22859846, м. Київ 
001163 08.04.2019 24.06.2019 23.06.2024 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Львівське міське комунальне підпри-

ємство "Львівтеплоенерго", 05506460, 

м. Львів 

001165 12.04.2019 04.08.2019 03.08.2024 
м. Львів та Львівська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СЕТІЛАЙТ", 30613748, м. Кременчук, 

Полтавська обл.,  
001166 15.04.2019 02.10.2019 01.10.2024 

Полтавська, Кіровоград-

ська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. Київ 
001179 10.05.2019 19.08.2019 18.08.2024 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: міжнародного  

Приватне акціонерне товариство "ВФ 

УКРАЇНА", 14333937, м. Київ 
001180 10.05.2019 19.08.2019 18.08.2024 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: міжміського  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001181 10.05.2019 10.08.2019 09.08.2024 
Одеська, Львівська, Доне-

цька, Полтавська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "БІНОТЕЛ", 38021032, м. Київ 
001184 17.05.2019   16.05.2024 

Львівська, Харківська, 

Дніпропетровська, Оде-

ська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ІНТЕЛ-КОМ", 36254908, м. 

Ужгород 

001188 28.05.2019 30.12.2019 29.12.2024 Закарпатська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ДІСІТЕЛ",  31624064, м. Запо-

ріжжя 

001190 29.05.2019 17.09.2019 16.09.2024 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКІ ТЕЛЕ-

КОМСИСТЕМИ", 31066353, м. Суми 

001193 29.05.2019   28.05.2024 Сумська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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 Акціонерне товариство "Українська 

залізниця", 40075815, м. Київ 
001194 29.05.2019 16.09.2019 15.09.2024 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Акціонерне товариство "Українська 

залізниця", 40075815, м. Київ 
001195 29.05.2019 16.09.2019 15.09.2024 

Миколаївська, Херсон-

ська, Кіровоградська, 

Черкаська області 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Приватне акціонерне товариство "КИ-

ЇВСТАР", 21673832, м. Київ 
001196 03.06.2019 19.08.2019 18.08.2024 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: міжміського 

Приватне акціонерне товариство "КИ-

ЇВСТАР", 21673832, м. Київ 
001197 03.06.2019 19.08.2019 18.08.2024 Україна 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: міжнародного 

Державне підприємство "Міжнарод-

ний аеропорт "Львів" імені Данила Га-

лицького", 33073442, м. Львів 

001201 04.06.2019 30.12.2019 29.12.2024 м. Львів та Львівська область 

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку: місцевого 

Приватне акціонерне товариство "При-

карпаття обленерго", 00131564, м. 

Івано-Франківськ 

001208 21.06.2019 19.09.2019 18.09.2024 
Івано-Франківська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.Р.КОМЬЮНІ-

КЕЙШН", 25291464, м. Київ 

001211 21.06.2019   20.06.2024 м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "АЛМАЗ ТЕЛЕКОМ", 

31145682, м. Львів 

001212 25.06.2019   
 

24.06.2024 

м. Львів та Львівська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "КОРСІ", 22104527, м. Ужгород  
001214 05.07.2019 16.10.2019 15.10.2024 Закарпатська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Українські новітні телекомуні-

кації", 33641151, м. Київ 

001223 29.07.2019 09.11.2019 08.11.2024 Харківська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Українські новітні телекомуні-

кації", 33641151, м. Київ 

001224 29.07.2019 09.11.2019 08.11.2024 Одеська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК", 00191951, м. 

Дніпро 

001230 21.08.2019   
до 

06.11.2021 

м. Дніпро та Дніпропет-

ровська область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Компанія М-ТЕЛ", 33233183, 

м. Умань, Черкаська обл., 

001232 29.08.2019 30.12.2019 29.12.2024 
м. Черкаси  та Черкаської 

області 

Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з пра-

вом технічного обслуговування та експлуатації телеко-

мунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв’язку: місцевого з ємністю мережі до 10 000 но-

мерів 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ТАСКО", 14228020, м. Чернігів 
0012134 05.09.2019 29.12.2019 28.12.2024 

м. Чернігів та Чернігів-

ська область 

надання послуг фіксованого місцевого телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ВЕСНА АТС-1", 23649654, м. 

Дніпропетровськ 

001235 06.09.2019 18.12.2019 17.12.2024 Дніпропетровська область 

надання послуг фіксованого місцевого телефонного 

зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуа-

тації телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв’язку 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗВ'ЯЗОКСЕР-

ВІС", 38499881, м. Селидове, Доне-

цька обл. 

001236 06.09.2019   05.09.2024 Донецька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

Приватне підприємство "ПЛУТОН-

СВ", 14117214, м. Херсон 
001239 12.09.2019 17.12.2019 16.12.2024 

м. Херсон та Херсонська 

область 

надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв’язку з правом технічного обслуговування 

та експлуатації телекомунікаційних мереж і на-

дання в користування каналів електрозв’язку 

Акціонерне товариство "Укртрансна-

фта", 31570412, м. Київ 
001241 13.09.2019 07.12.2019 06.12.2024 

м. Житомир та Житомир-

ська обл., м. Ужгород та 

Закарпатська обл., м. 

Одеса та Одеська обл., м. 

Рівне та Рівненська обл., 

м. Київ 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 
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Акціонерне товариство "Укртрансна-

фта", 31570412, м. Київ 
001242 13.09.2019 07.12.2019 06.12.2024 

м. Львів та Львівська об-

ласть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Державне спеціалізоване підприємство 

"Центральне підприємство з пово-

дження з радіоактивними відходами", 

37197102, м. Чорнобиль Київської об-

ласті 

001253 08.11.2019   07.11.2024 Київська обасть 

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'я-

зку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування ка-

налів електрозв'язку 

Акціонерне товариство "Укртрансгаз", 

30019801, м. Київ 
001257 20.11.2019   19.11.2024 

Хмельницька, Львівська, 

Харківська, Луганська об-

ласті 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДАТАГРУП", 31720260, м. 

Київ 

001265 12.12.2019   11.12.2024 Запорізька область 

Надання послуг фіксованого місцевого телефон-

ного зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

 

Таблиця 2 

Витяг 

з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій станом на 31.03.2021, послуги надання в користування каналів елект-

розв’язку (у тому числі каналів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телекомунікацій 

 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фі-

зичної особи – підприємця 

Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телеко-

мунікацій 

Дата ре-

єстрації 

повідом-

лення в 

НКРЗІ 

1 Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна"     Україна 09.01.2020 

17 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Метроком" 
м. Дніпро; м. Підгородне; м. Синельникове; м. Новомосковськ; м. Кам'ян-

ське; м. Покров; м. Павлоград; м. Кривий Ріг Дніпропетровської області   
13.01.2020 
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18 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телеміст 

2012" 

м. Дніпро; м. Підгородне; м. Синельникове; м. Новомосковськ; м. Кам'ян-

ське; м. Покров; м. Павлоград; м. Кривий Ріг; м. Жовті Води Дніпропет-

ровської області; Дніпропетровська область; м. Кременчук Полтавської 

області; м. Черкаси; м. Запоріжжя; м. Київ    

18.12.2020 

19 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТРИМОБ" Київ   05.02.2020 

20 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Інсатком" м. Київ   29.12.2020 

23  Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька,Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луган-

ська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні-

вецька, Чернігівська, м.Київ 

11.03.2021 

37 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КИЇВСЬКІ 

ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ" 
м. Київ, Київська область   20.01.2020 

38 
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ГЕЛІОС-ТНС" 
Київ   20.01.2020 

49 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "WORLD 

SERVICE" 
Київ   23.01.2020 

53 
 Українсько-американсько-швейцарське товариство з об-

меженою відповідальністю "Канком" 

м. Київ, м.Вишневе, с.Софіївська Борщагівка  Києво-Святошинського рай-

ону; смт Глеваха, с.Здорівка, смт Калинівка Васильківського району;  Ки-

ївської області   

23.01.2020 

58 Товариство з обмеженою відповідальністю  "МІКСНЕТ" 
м. Київ, Київська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Херсонська, 

Донецька, Вінницька, Житомирська та Харківська області   
07.02.2020 

59 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОКОМ" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська,  Рівненська, Хар-

ківська, Херсонська 

27.01.2020 

75 Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "НТК"   Івано-Франківська 28.01.2020 

77 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СТАРГ-

РУП" 
Київ  Київська 28.01.2020 

81 Публічне акціонерне товариство  "Укртелеком" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-

ська, м. Київ, Донецька, Луганська 

28.01.2020 



57 

 

84 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Анлімітед 

Телеком" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-

ська, м. Київ 

02.11.2020 

105 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНВЕСТ 

ТЕЛЕКОМ" 

  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ; СУМСЬКА ОБЛАСТЬ/М.СУМИ; 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРО, ПОЛТАВСЬКА ОБ-

ЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА 

30.01.2020 

116 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДІДЖИ-

ТАЛ ТЕЛЕКОМ-АЙ ІКС" 
Київ   03.02.2020 

136 
Фізична особа-підприємець  Костіна Людмила Володи-

мирівна 
м.Запоріжжя  Запорізька 07.02.2020 

145 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛІНК ТЕ-

ЛЕКОМ СЕРВІС" 

Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, За-

карпатська, Чернівецька області   
12.02.2021 

146 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕРА НЕТ" Полтавська область, Сумська область   18.11.2020 

147 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Енер-

джітел" 
Київ   07.02.2020 

148 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РАДІО-

КОННЕКТ" 

Київ, Київська, Львівська, Вінницька, Житомирська, Сумська, Черкаська, 

Хмельницька, Івано-Франківська, Луганська, Кіровоградська, Одеська, 

Дніпропетровська, Рівненська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Че-

рнігівська   

07.02.2020 

181 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Хмельниць-

кінфоком" 
  Хмельницька 10.02.2020 

182 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ГІГА-

ТРАНС УКРАЇНА" 
  Україна 05.11.2020 

185 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ГІГА-

ТРАНС" 
Київ   11.02.2020 

186 
Товариство з обмеженою відповідальністю  НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНЕТ" 
Одеська область, м. Одеса, Миколаївська область, м. Миколаїв   11.02.2020 

219 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕЛЕСІ" 

міста обласного підпорядкування Миколаївської області, м. Первомайськ, 

Первомайський район/м. Первомайськ, Кривоозерський район/смт Криве 

озеро, Доманівський район/смт Доманівка   

14.02.2020 
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221 Приватне акціонерне товариство "ДАТАГРУП" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька,Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луган-

ська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні-

вецька, Чернігівська, м. Київ 

14.02.2020 

241 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "САТЕЛІТ 

СЕРВІС" 
м. Краматорськ, м. Дружківка Донецької області   18.02.2020 

257 
Державне підприємство "Адміністрація морських портів 

України" 
м. Чорноморськ Одеської області   19.02.2020 

274 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "МЕГА 

ЛІНК" 
Дніпропетровська та Полтавська області   06.11.2020 

284 
Товариство з обмеженою відповідальністю  багатопрофі-

льна фірма "ЕКСПРЕС, ЛТД" 
  Запорізька 21.02.2020 

285 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОМЕР-

ЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" 
м.Суми, м.Путивль, м.Тростянець, м.Білопілля, м.Ворожба   19.03.2021 

291 
 Львівське комунальне підприємство "Міський центр ін-

формаційних технологій"  
м. Львів   24.02.2020 

296 
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний 

центр" 
м.Вінниця Вінницької області   29.12.2020 

306 Дочірнє підприємство "ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА"  Київ   24.02.2020 

307 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЛ-

ВАРІУМ У" 
  Донецька 24.02.2020 

313 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СТАР 

"ЛІНК" 
  Дніпропетровська 24.02.2020 

379 Фізична особа-підприємець  Беліков Сергій Вікторович   Донецька 02.03.2020 

380 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДОНСУПЕ-

РНЕТ" 
  Донецька 02.03.2020 

383 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВЕБ ПРО" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луга-

нська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, м. Київ 

02.03.2020 

384 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФАЙБЕР 

ГРУП ЮА" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луга-

нська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, м. Київ 

02.03.2020 
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386 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "МЕГА-

ІНЕТ" 
Полтавська область   25.01.2021 

402 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НЕТА-

ССІСТ" 

Київ  Київська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Херсонська, До-

нецька, Вінницька, Житомирська, Харківська 
05.03.2020 

403 Приватне підприємство "ЗЕУС НЕТ"  Полтавська область   25.01.2021 

415 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Сетілайт" 
м. Полтава, м. Кременчук, м. Горішні Плавні Полтавської області; м. Оле-

ксандрія Кіровоградської оболасті   
05.03.2020 

426 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПАН-ТЕ-

ЛЕКОМ" 

Сумська обл. 

Конотопський р-н: м. Конотоп, смт. Дубовязовка, с. Великий Самбір, с. 

Підлипне, с. Попівка, с. Калинівка, с. Козацьке, с. Вирівка. 

м. Черкаси. 

Черкаська обл. 

м. Золотоноша. м. Умань. 

Черкаський р-н: с. Нечаївка, с. Степанки, с. Сагунівка, с. Лецьки, с. Вер-

гуни, с. Худяки. 

Золотоніський р-н: с. Вознесенське, с. Домантове, с. Подільске. 

Манківський р-н: с. Роги, с. Поташ, с. Дзензелівка, с. Несторівка. 

Монастирищенський р-н: м. Монастирище, с. Ле тичівка, с. Сатанівка, с. 

Велика Криниця, смт. Цибулів, с. Княжа Криниця, с. Леськове. 

Тальнівський р-н: м. Тальне, с. Мошурів, с. Кобринова Гребля, с. Соколі-

вочка, с. Потащ, с. Шауліха, с. Гордащівка, с. Онопріївка, с. Майданецьке, 

с. Тальянки, с. Веселий Кут, с. Папуженці. 

Уманський р-н: с. Оксанино, с. Родниківка, с. Гереженівка, смт. Бабанка, 

с. Іванівка, с. Коржова Слободка, с. Косенівка, с. Дубова, с. Гроздеве, с. 

Старі Бабани, с. Ладижинка. 

Христинівський р-н: м. Христинівка, м. Шельпахівка, с. Велика Свевастя-

нівка, с. Орадівка, смт. Верхнячка 

   

11.02.2021 

427 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Екстрател" 
м. Полтава, м. Кременчук, м. Горішні Плавні, смт Білики Полтавської об-

ласті; м.Олександрія, Кіровоградської області    
06.07.2020 
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428 Товариство з обмеженою відповідальністю  "лайфселл" 

АР Крим, Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Доне-

цька обл., Житомирська обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-

Франківська обл., Київська обл., Кіровоградська обл., Луганська обл., 

Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Рівнен-

ська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська 

обл., Хмельницька обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська 

обл., м. Київ, м. Севастополь   

10.06.2020 

434 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛИНКОМ" м.Київ   21.07.2020 

441 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕЛЕКТ 

ДНІПРО ТЕЛЕКОМ" 
  Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська 06.03.2020 

458 Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луга-

нська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, м. Київ 

10.03.2020 

459 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЙ ПІ 

ПОРТ" 
м. Дніпро, Дніпропетровська область   10.03.2020 

461 Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРКОМ" Київська область; Київ   10.03.2020 
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511 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НОРМА-

ТЕК, ІНК." 

м. Київ, м. Обухів, м. Українка, м. Бориспіль, м. Яготин Київської області; 

м. Вінниця, селище Березина Вінницького району, смт Турбів Липовець-

кого району, смт Тростянець Тростянецького району Вінницької області; 

м. Дніпро; м. Верхньодніпровськ, смт Новомиколаївка Верхньодніпровсь-

кого району Дніпропетровської області; м. Житомир, м. Андрушівка Анд-

рушівського району, смт Романів Романівського району, с. Садки Жито-

мирського району, смт Любар Любарського району, смт Городниця Ново-

град-Волинського району, м. Олевськ, с. Білокоровичі Олевського району, 

м. Радомишль Радомишльського району, м. Овруч Овруцького району 

Житомирської області; м. Ужгород Закарпатської області; м. Запоріжжя; 

м. Івано-Франківськ; м. Кропивницький; м. Львів, м. Миколаїв Миколаїв-

ського району Львівської області; м. Одеса; м. Балта; смт Сергіївка, с. Ку-

рортне Білгород-Дністровського району, м. Южне; с. Іллінка Біляївського 

району, м. Березівка Березівського району, с. Городнє Болградського рай-

ону, с. Малинівка Іванівського району, смт Сурове Ізмаїльського району, 

м. Вилкове, с. Старі Трояни Кілійського району, смт. Любашівка Люба-

шівського району, смт Сарата Саратського району, с. Петровірівка Ширя-

ївського району Одеської області; с-ще Ковбасова Поляна Савранського 

р-ну, с. Зоринове Лиманського р-ну Одеської області; м. Полтава; смт Го-

голеве  Великобагачанського району, с. Бутенки Кобеляцького району 

Полтавської області; м. Рівне; м. Дубно; смт Млинів Млинівського району 

Рівненської обл.; м. Суми; смт Кириківка Великописарівського району; м. 

Тернопіль; м. Харків; м. Барвінкове Барвінківського району, смт Кегичі-

вка Кегичівського району Харківської області; м. Херсон; смт Велика 

Олександрівка Великоолександрівського району, смт Верхній Рогачик 

Верхньорогачицького району, смт Каланчак Каланчацького району, смт 

Новотроїцьке Новотроїцького району, смт Лазурне Скадовського району, 

с. Великі Копані Олешківського району, м. Гола Пристань Голопристансь-

кого району Херсонської області; м. Хмельницький; м. Кам'янець-Поділь-

ський; смт Чемерівці Чемеровецького району, смт Ярмолинці Ярмолине-

цького району, смт Теофіполь Теофіпольського району Хмельницької об-

ласті; м. Ватутіне; м. Сміла; м. Умань; с. Озірна Звенигородського району, 

с. Носачів Смілянського району, м. Тальне Тальнівського району, м. Хри-

стинівка Христинівського району, м. Чигирин, с. Трушівці Чигиринського 

району, м. Шпола Шполянського району Черкаської області; м. Чернівці; 

м. Чернігів; м. Ічня Ічнянського району Чернігівської області   

15.02.2021 

546 Приватне підприємство "А.С." Херсонська область   10.03.2020 
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548 
 Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесер-

віс" 
Київ   10.03.2020 

564 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РАДІО НЕ-

ТВОРК" 
Львівська, Волинська області   03.03.2021 

606 
Товариство з обмеженою відповідальністю  «ДНІПРО-

НЕТ» 

м. Кам’янське, 

Дніпропетровська обл.   
13.03.2020 

616 Фізична особа-підприємець  Околіта Наталія Леонідівна Житомирська область м. Бердичів   26.03.2021 

646 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Компател 

Юкрейн" 
Київ   24.12.2020 

654 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СТАРІ-

НЕТ" 
  Запорізька 13.03.2020 

656 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІН-

КОМПЛАСТ СЕРВІС" 
Волинська область   16.03.2020 

659 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Аірпорт" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,  Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-

ська, м. Київ 

18.03.2020 

681 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Полтаваін-

фоком" 
Полтавська область, Сумська область   18.03.2020 

698 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІМК" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області та м. Київ 

18.03.2020 

707 
Товариство з обмеженою відповідальністю  Телерадіоко-

мпанія "БРІЗ" 
Одеська область   24.02.2021 

712 
Фізична особа-підприємець  Лізанчук Ярослав Михайло-

вич 

Місто Ізмаїл Одеської обл, 

селища: Броска, Матроска, Нова Некрасівка, Ларжанка, Утконосівка, 

Стара Некрасівка, Саф’яни Ізмаїльского р-ну 

Одеської обл. 

   

19.03.2020 
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714 
Фізична особа-підприємець  Рибій Вадим Володимиро-

вич 

Запорізька обл. м. Запоріжжя Запорізька обл. Запорізький р-н. с. Біленьке 

с. Володимирівське с. Розумівка с. Нижня Хортиця с. Лисогірка с. Канів-

ське с. Лукашево с Малишівка с. Широке с. Ручаївка с. Веселе с. Петропа-

влівка с. Петропіль с. Нове Запоріжжя с. Дніпрельстан Запорізька обл. Бі-

льмацький р-н. смт. Більмак смт. Комиш Зоря с. Благовіщенка с. Білоцер-

ківка с. Новоукраїннка с. Гоголівка Запорізька обл. Розівський р-н. смт. 

Розівка Запорізька обл. Приазовський р-н. смт. Приазовське с. Ботієво с. 

Приморський Посад    

23.03.2020 

719 Фізична особа-підприємець  Балабан Ольга Вячеславівна 
Запорізька область 

   
19.03.2020 

720 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВЕЛ-

ТОН.ТЕЛЕКОМ" 
м. Харків; м. Полтава; м. Дніпро   19.03.2020 

722 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "БУДИНОК 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
м.Харків Харківської області, м.Святогірськ, м.Лиман Донецької області   19.03.2020 

723 Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВ ОНЛАЙН" м.Харків, Харківська область   19.03.2020 

725 Приватне підприємство "СкайЛінк" Кривий Ріг  Дніпропетровська 19.03.2020 

727 Фізична особа-підприємець  Наришкін Ігор  Сергійович  Красилівський Хмельницька 19.03.2020 

735 Товариство з обмеженою відповідальністю  “ІнфоТех” м.Київ   23.03.2020 

750 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ХАТАНЕТ 

ЗАПОРІЖЖЯ" 
м.Запоріжжя  Запорізька 23.03.2020 

751 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВІАРНЕТ" Харківська область, Київська область, Волинська область   25.06.2020 

758 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телерадіо-

компанія Краєвид" 
Миколаївська область    26.10.2020 

763 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТВОЙ 

НЕТ" 
м.Запоріжжя   23.03.2020 

778 Фізична особа-підприємець  Тельвак Анастасія Павлівна м.Одеса   23.03.2020 

783 
 Телекомпанія "Чорне море" у вигляді Товариства з об-

меженою відповідальністю 
м.Одеса   23.03.2020 

787 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Скайнет 

плюс" 
м.Одеса   23.03.2020 

796 
 Компанія "Сателіт" Товариство з обмеженою відповіда-

льністю 
м. Одеса   23.03.2020 

801 Приватне підприємство "ЛУРЕНЕТ" Луганська обл., м. Сіверськ Донецької області   23.03.2020 
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807 Фізична особа-підприємець  Папін Сергій Сергійович 

смт Томаківка; с. Сергіївка; с. Високе; с. Кисличувата; с. Китайгородка; с. 

Михайлівка; с. Преображенка, с. Чумаки; с. Виводове; с. Зелений Гай; с. 

Мирове; с. Настасівка; с. Топила, с. Дмитрівка Нікопольського району 

Дніпропетровської області; м. Павлоград Дніпропетровської області; с. 

Аполлонівка Дніпровського району Дніпропетровської області   

25.01.2021 

831 
Фізична особа-підприємець  БЄЛАНОВ СЕРГІЙ ВІКТО-

РОВИЧ 
  Одеська область, Миколаївська область 26.03.2020 

837 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЄВРО-

ЛАЙН-УКРАЇНА" 
Київська, Черкаська, Чернігівська області   25.03.2020 

838 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕВРОТЕЛ-

ПЛЮС" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луга-

нська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, м. Київ 

26.03.2020 

840 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФЛАЙ-

КОМ" 

Одеська область, Миколаївська область: Очаківський район, Березанський 

район   
07.08.2020 

841 
Фізична особа-підприємець  Чернега Олександр Анато-

лійович 

Одеська область, Миколаївська область: Очаківський район, Березанський 

район   
07.08.2020 

842 
Товариство з обмеженою відповідальністю  телекомуні-

каційна компанія "Вінтелепорт" 
Вінницька область   26.03.2020 

871 
Фізична особа-підприємець  Живодьор Микола Семено-

вич 
м. Дніпро, Дніпропетровська область   27.03.2020 

872 Приватне підприємство "СМАРТНЕТ" м. Каховка, м. Нова Каховка Херсонської області, Херсонська область   22.04.2020 

873 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СМАРТ-М 

СОЛЮШНЗ" 
м. Каховка Херсонської області, Херсонська область   22.04.2020 

875 Приватне підприємство "НВФ "ТЕХНО-АЛЬЯНС" м. Полтава, Полтавська область   27.03.2020 

926 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЛЬ-

ЯНСНЕТ" 

с. Преображенка; с. Зелений Гай Нікопольського району Дніпропетровсь-

кої області; с. Антонівське; с. Вербове; Синельниківського району Дніп-

ропетровської області; с. Максима Горького; с. Переможне; с. Чернозе-

мне; с. Шевченка; Мелітопольського району Запорізької області; с. Мико-

лай-Поле Запорізького району Запорізької області; с. Таверівка; с. Макси-

мівка; смт Золочів; с. Макариха; с. Орішанка; с. Олександрівка; с. Ско-

рики; с. Довжик; с. Рідний Край; с. Мала Рогозянка; с. Одноробівка; с. Іва-

шки; с. Петрівка, с. Рясне; с. Світличне; с. Уди; с. Феськи; с. Маяк; с. Пер-

шотравневе Богодухівського району Харківської області; м.Красноград; 

с.Дослідне; с.Піщанка; с. Наталине Красноградського району Харківської 

області   

05.02.2021 
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929 Приватне акціонерне товариство "Телесистеми України"     Україна 23.03.2020 

940 
Фізична особа-підприємець  Марковський Денис Вади-

мович 

Запорізька обл Приазовський р-н. смт. Приазовське с. Ботієво с. Строгані-

вка с. Володимирівка с. Новоконстантинівка с . Нововасилівка с. Новооле-

ксандрівка с. Федорівка с. Дмитрівка с. Богданівка с. Воскресінка с. Но-

вомиколаївка с. Миронівка с. Олескандрівка с Дівненське с. Георгіївка с. 

Таврійське с. Чкалово с. Степанівка Перша с. Степанівка Друга Запорізька 

обл. Приморський р-н. с. Райнівка с. Інзівка с. Орлівка Запорізька обл. Ро-

зівський р-н. смт. Розівка с. Зоряне с. Луганське с. Першотравнене с. Но-

возлатопіль с. Маринопіль с. Азов   

23.03.2020 

944 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Січ-Інфо-

ком" 

м. Київ, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Одеса, м. Полтава, м. Чернівці, м. 

Кропивницький, м. Черкаси; м. Бердянськ, м. Мелітополь, м. Токмак, м. 

Енергодар, смт Якимівка, м. Василівка, с. Велика Білозерка, смт Веселе, 

м. Вільнянськ, м. Гуляйполе, м. Кам'янка-Дніпровська, смт Більмак, смт 

Михайлівка, смт Новомиколаївка, м. Оріхів, м. Пологи, смт Приазовське, 

м. Приморськ, смт Розівка, смт Чернігівка Запорізької області; м. Ніко-

поль, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; м. Гола Пристань, м. Гені-

чеськ, смт Велика Олександрівка Херсонської області; с. Новотавричеське 

Оріхівського району Запорізької області; м. Дніпрорудне Василівського 

району Запорізької області;смт Кирилівка Якимівського району Запорізь-

кої області; с. Запоріжжя Токмацького району Запорізької області; м. Го-

рішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області; с. Білогородка 

Києво-Святошинського району Київської області   

23.03.2020 

955 
Комунальне підприємство "Міський інформаційний 

ценр" 
м. Харків   30.03.2020 

959 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТС" Донецька область, м. Київ   30.03.2020 

962 Фізична особа-підприємець  Володавський Ігор Іванович Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Полтавська області   30.03.2020 

963 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІСТЕК УК-

РАЇНА" 
Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Полтавська області   30.03.2020 

985 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Кристал Те-

леком" 
Київська, Полтавська області   15.03.2021 

995 
Фізична особа-підприємець  Ободовська Зінаїда Микола-

ївна 

м.Біляївка, м.Теплодар, Ананьївський, Біляївський. Любашівський, Ові-

діопольський райони Одеської області   
30.03.2020 

996 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КЕТНЕТ 

ТЕЛЕКОМ" 

м.Біляївка, м.Теплодар, Ананьївський, Біляївський. Любашівський, Ові-

діопольський райони Одеської області   
30.03.2020 

1001 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДАНЕТ" Харківська область   17.02.2021 
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1021 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телерадіо-

компанія "Кабельне Телебачення" 
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області   01.04.2020 

1038 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДАТА-

ЛАЙН" 

ВІННИЦЯ, ЛАДИЖИН, ІЛЛІНЦІ, ЛУЦЬК, КОВЕЛЬ, ,ГОРОХІВ, 

ДНІПРО, БАХМУТ, КРАМАТОРСЬК, СЛОВ'ЯНСЬК,ЖИТОМИР, ЕРДИ-

ЧІВ, КОРОСТЕНЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, АНДРУШІВКА, 

ЛУГИНИ, ОЛЕВСЬК, ПОПІЛЬНЯ, РУЖИН, ЧЕРНЯХІВ, РАХІВ, ВЕЛИ-

КИЙ БИЧКІВ, ЯСІНЯ, ЗАПОРІЖЖЯ, ПІДГІРНЕ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 

КАЛУШ, ДОЛИНА, СНЯТИН, БОРИСПІЛЬ, БРОВАРИ, ІРПІНЬ, ГОРА, 

БОРОДЯНКА, ГАЙВОРОН, САЛЬКОВЕ, НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, ВІЛЬ-

ШАНКА, ЛИСИЧАНСЬК, СОСНОВИЙ, КУЗЕМІВКА, МІЛУВАТКА, 

МІСТКИ, ЛЬВІВ, ДРОГОБИЧ, МОРШИН, СТРИЙ, РІПЧИЦІ, СОЛОН-

СЬКЕ, МИКОЛАЇВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВОЗНЕСЕНСЬК, ПЕРВОМАЙСЬК, 

ЮЖНОУКРАЇНСЬК, НОВА ОДЕСА, ЧАУСОВЕ ДРУГЕ, ОДЕСА, ІЗ-

МАЇЛ, БОЛГРАД, САВРАНЬ, ПОЛТАВА, ЛУБНИ, МИРГОРОД, ЗІНЬ-

КІВ, ЛОХВИЦЯ,  ПИРЯТИН, ХОРОЛ, РІВНЕ, РОКИТНЕ, САРНИ, 

СУМИ, ОХТИРКА, ГЛУХІВ, КОНОТОП, РОМНИ, БІЛОПІЛЛЯ, БУ-

РИНЬ, ПУТИВЛЬ, СЕРЕДИНА-БУДА, ТРОСТЯНЕЦЬ, ЯМПІЛЬ, ТЕРНО-

ПІЛЬ, ХАРКІВ, КУП'ЯНСЬК, БОГОДУХІВ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВОЛО-

ЧИСЬК, ДУНАЇВЦІ, УМАНЬ, МОНАСТИРИЩЕ, ЧЕРНІВЦІ, ВИЖ-

НИЦЯ, СТОРОЖИНЕЦЬ, ХОТИН, ЧЕРНІГІВ, НІЖИН, ПРИЛУКИ, БОР-

ЗНА, КУЛИКІВКА, М.КИЇВ  

 

   

01.04.2020 

1040 
Публічне акціонерне товариство  "ІНТЕРПАЙП НИЖ-

НЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТУРБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 
  Дніпропетровська 01.04.2020 

1063 Фізична особа-підприємець  Ємець Дмитро Сергійович м. Покровськ Донецька область   06.04.2020 

1064 Товариство з обмеженою відповідальністю  "РЕТН" 
м. Київ, м. Львів, м. Ужгород, м. Харків, м. Городня Чернігівської області; 

м. Чернігів, м. Дніпро, м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Миколаїв   
06.04.2020 

1076 
Державне підприємство "УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ 

СИСТЕМИ" 
  Україна 14.09.2020 



67 

 

1117 Приватне акціонерне товариство "ФАРЛЕП - ІНВЕСТ" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРО, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ/М.УЖГОРОД, ЗАПОРІЗЬКА ОБ-

ЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ІВАНО-

ФРАНКІВСЬК, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА ОБ-

ЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВІВ, ТЕРНОПІЛЬ-

СЬКА ОБЛАСТЬ/М.ТЕРНОПІЛЬ,  ХЕРСОНСЬКА ОБ-

ЛАСТЬ/М.ХЕРСОН, М.КИЇВ  

   

04.02.2021 

1127 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТО-

ТАЛНЕТ" 
Кіровоградська, Київська, Черкаська області   02.04.2020 

1140 
Фізична особа-підприємець  Халік Андрій Володимиро-

вич 
Дніпропетровська, Кіровоградська  області    01.04.2020 

1141 Приватне підприємство "ЮАІНЕТ" Волинська область   10.06.2020 

1152 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АСТРА-

ЛЬВІВ" 
м.Львів, Львівська область   01.04.2020 

1153 Приватне підприємство "АСТРА-НЕТ" м.Львів, Львівська область   01.04.2020 

1154 Фізична особа-підприємець  Жовнір Юрій Іванович м.Львів, Львівська область   01.04.2020 

1157 Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОМФО" Одеська область, м.Одеса   01.04.2020 

1167 
Товариство з обмеженою відповідальністю  Науково-ви-

робниче підприємство "Стеліт" 

Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирска, Івано-Франківська, Тер-

нопільська області   
29.12.2020 

1172 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПІТЛАЙН" м. Київ, м. Львів, м. Харків, Харківська область   09.04.2020 

1173 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТК УКР-

ТРАНСТЕЛЕКОМ" 
м. Київ, м. Львів, м. Харків, Харківська область   09.04.2020 

1177 
Фізична особа-підприємець  Суконнік Микола Валерійо-

вич 
  Тернопільська 09.04.2020 

1192 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Універса-

льна Мережева Компанія" 

Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Житомирська 

обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Київська 

обл., Кіровоградська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська 

обл., Полтавська обл., Рівненська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., 

Харківська обл., Херсонська обл.,  Хмельницька обл., Черкаська обл., Чер-

нівецька обл., Чернігівська обл., м. Київ   

10.07.2020 

1193 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Альтаір-

Центр" 
Донецька обл., Житомирська обл., Київська обл.   17.03.2021 

1194 
Фізична особа-підприємець  Федоров Богдан Володими-

рович 
Донецька обл., Київська обл.   09.04.2020 
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1195 
Фізична особа-підприємець  Самарська Наталія Валенти-

нівна 
Донецька обл.   09.04.2020 

1196 Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЛЬТАІР+" Донецька обл.    09.04.2020 

1197 Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЛЬТАІР" м. Маріуполь Донецької області   10.04.2020 

1198 
Фізична особа-підприємець  Гуртовенко Ірина Володи-

мирівна 
м. Маріуполь Донецької області   10.04.2020 

1199 Фізична особа-підприємець  Лапчинська Ганна Юріївна   Донецька, Київська області 04.08.2020 

1200 Фізична особа-підприємець  Пукас Олександр Петрович м. Маріуполь Донецької області   10.04.2020 

1201 Фізична особа-підприємець  Шафетов Сергій Юрійович м. Мирноград м. Покровськ Донецької області   10.04.2020 

1204 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРЧЕР-

МЕТАВТОМАТИКА" 
м. Дніпро та Дніпропетровська область   13.04.2020 

1230 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЄВРОТ-

РАНСТЕЛЕКОМ" 
    Україна 22.04.2020 

1240 
 Спільне українсько-німецьке підприємство у формі То-

вариства з обмеженою відповідальністю "Інфоком" 
  Україна 23.04.2020 

1249 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НАВІГА-

ТОР-ОНЛАЙН" 
м. Київ, Київська область   23.02.2021 

1264 Акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" 

Львівська область, Івано-Франківська область, Закарпатська область, 

Херсонська область, Одеська область, Житомирська область, Рівненська 

область, Хмельницька область, Київська область, Чернігівська область, 

Полтавська область, Сумська область, Запорізька область, Дніпропетров-

ська область, Луганська область, Харківська область, Вінницька область    

18.11.2020 

1273 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Колокол" м. Київ   05.05.2020 

1279 Іноземне підприємтсво "1+1 ПРОДАКШН" м. Київ   04.03.2021 

1292 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РАДІО-

КОМ" 
Запорізька область   12.05.2020 

1307 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІТ ІННО-

ВАЦІЇ 2020" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-

ська, м. Київ 

14.05.2020 

1324 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕРЕКОМ" Харківська область   18.05.2020 

1325 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛАКС 

ГРУП" 
Харківська область   18.05.2020 
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1335 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕЛЕКО-

МУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "НЕОН" 
  м. Миколаїв Миколаївська область 27.05.2020 

1336 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПРОЛАЙН 

ТМ" 
м. Київ   27.05.2020 

1342 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВЕЧІР ТЕ-

ЛЕКОМ" 

Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., 

Житомирська обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська 

обл., Київська обл., Кіровоградська обл.,Луганська обл,  Львівська обл., 

Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Рівненська обл., Сум-

ська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська обл. Хмельни-

цька обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл., м. Київ   

03.11.2020 

1357 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІТ ТЕЛЕ-

СЕТЬ" 
  Україна 04.06.2020 

1358 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДАРЄМ-

ГРУП" 
  Полтавська, Сумська, Черкаська області 04.06.2020 

1362 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВІШ КО-

НЕКТ" 
м. Київ та Київська область   04.06.2020 

1379 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІТ Консал-

тинг" 
м.Київ   10.06.2020 

1380 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФТІКОМ" Донецька область   10.06.2020 

1383 
Приватне акціонерне товариство "ЛИСИЧАНСЬКА НА-

ФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" 
Луганська область, м. Лисичанськ   11.06.2020 

1438 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕР-

ЛІНК" 
Полтавська область   19.06.2020 

1454 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕР-

ЛАН" 
м. Київ  Київська 22.06.2020 

1466 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ГЛОБА-

ЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" 

м. Київ, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Київська, 

Львівська, Чернівецька, Харківська області   
09.07.2020 

1479 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-

виробниче підприємство "Трайфл" 
Дніпропетровська область   25.06.2020 

1487 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНФОНЕТ 

ТЕЛЕКОМ" 
Хмельницька область   25.06.2020 

1489 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛЕЙЄРІ" Харківська область   25.06.2020 

1491 
Фізична особа-підприємець  Гордієнко Дмитро Микола-

йович 
Чернігівська область   26.06.2020 
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1495 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕЛАН-

ІНЕТ" 
м. Одеса, Березівка Одеської області   26.02.2021 

1496 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Бітек Теле-

ком" 

м. Одеса, Київський район м. Одеса, Таїрове смт Овідіополь Сухий Лиман 

Овідіопольский район Одеська область   
30.06.2020 

1500 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВК ТЕЛЕ-

КОМ" 

м. Одеса, Чорноморськ, Олександрівка, Малодолинське, Молодіжне, Бур-

лача Балка, Таїрове, Великодолинське Одеська облассть   
26.06.2020 

1503 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Х-СОМ" м. Київ  Київська 24.06.2020 

1508 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"ЛАЙМ.НЕТ" 
м. Чернігів, Чернігівська область, м. Славутич Київська область   26.06.2020 

1512 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Галателе-

ком" 

м. Київ, Київська область, м. Львів, Львівська область, м. Харків Харків-

ська область, м. Одесаа, Одеська область, Житомирська, Дніпропетров-

ська, Хмільницька, Чернігівська, Полтавська області   

26.06.2020 

1530 Фізична особа-підприємець  Панчук Євген Вікторович м. Київ, м. Буча Київської області   20.11.2020 

1541 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АНДЕР-

НЕТ" 
м. Бердичів Житомирської області, м. Ірпінь Київської області   01.07.2020 

1543 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Гіптел" м. Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровська обл.   03.07.2020 

1546 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІСП АК-

СОН" 
м. Лисичанськ, м. Новодружеськ Луганської області   01.07.2020 

1589 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕЙ БІ 

КОМ" 
м. Харків   13.07.2020 

1606 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РЕВОЛТ 

ДІДЖИТАЛ" 
м. Київ, Київська область   15.07.2020 

1608 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕЛЕКОМ-

ЮА" 
м. Харків   10.07.2020 

1613 
Фізична особа-підприємець  Єфіменко Руслан Володи-

мирович 
Харківська область   14.07.2020 

1614 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НОВАЯ 

СВЯЗЬ" 
Миколаївська область, Херсонська область   14.07.2020 

1642 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОПТІК-

НЕТ-НС" 
  Полтавська 20.07.2020 

1648 Товариство з обмеженою відповідальністю  "КРАМ" м. Ужгород Ужгородський район   16.07.2020 

1673 
Фізична особа-підприємець  Косцов Костянтин Валері-

йович 

місто Ізмаїл Одеської області, селища: Броска, Матроска, Нова Некрасі-

вка, Ларжанка, Утконосівка, Стара Некрасівка, Саф'яни Ізмаїльського рай-

ону Одеської області   

28.07.2020 
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1679 
Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод", 

"АТ "ОПЗ" 
Одеська область   09.02.2021 

1681 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РЕАКОМ 

УКРАЇНА" 

м. Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, 

Полтавська, Харківська,Хмельницька області   
30.07.2020 

1688 Товариство з обмеженою відповідальністю  "СДС-СХІД"   Донецька область 04.08.2020 

1693 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Компанія 

"Бітек Телеком" 

м. Одеса,Таїрове, Сухий Лиман Овідіопольського району, Овідіопольсь-

кий район, Одеська область/м. Одеса    
04.08.2020 

1694 
Фізична особа-підприємець  Чернецький Віталій Святос-

лавович 

м. Одеса,Таїрове, Сухий Лиман Овідіопольського району, Овідіопольсь-

кий район, Одеська область/м. Одеса    
04.08.2020 

1697 Фізична особа-підприємець  Справцев Віктор Вадимович м. Кривий Ріг Дніпропетровської області   05.08.2020 

1702 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РАДІО 

СІТІ" 
Вінницька область   06.08.2020 

1707 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕРНА-

ЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" 
Україна   07.08.2020 

1738 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Юніонком" 

м. Київ, с. Крюківщина, с. Петропавлівська Борщагівка, с. Софіївська Бор-

щагівка Бучанського р-ну, с. Лютіж, с. Нові Петрівці, с. Старі Петрівці 

Вишгородського р-ну, с. Підгірці Обухівського р-, с. Тарасівка Фастівсь-

кого р-ну Київської обл.; м. Коростишів, м. Радомишль Житомирського р-

ну Житомирської обл.   

17.08.2020 

1780 
Товариство з обмеженою відповідальністю  ТЕЛЕРАДІ-

ОКОМПАНІЯ ТІМ 
Черкаська область   21.08.2020 

1782 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІСП 

ШТОРМ" 

Кропивницький р-н Кіровоградської області, Новоукраїнський р-н Кірово-

градської області, Олександрівський р-н Кіровоградської області   
15.12.2020 

1807 Фізична особа-підприємець  Пузанов Віктор Леонідович Дніпропетровська область, Полтавська область   06.10.2020 

1849 Товариство з обмеженою відповідальністю  "БЕРШНЕТ" Вінницька область   04.09.2020 

1855 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ГІ-

ГАСЕЙФ" 
м.Київ, Черкаська область, м.Золотоноша   09.09.2020 

1862 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "САТЕЛИТ 

НЭТ СЕРВИС" 

м. Слов`янськ, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Лиман Донецької обла-

сті, с.с. Андріївка, Новоселівка, Олександрівка, Привілля Слов`янського 

району  Донецької області; м. Барвінкове Харківської області, с.с. Василі-

вка Перша, Гусарівка, Нікополь, Новопавлівка Барвінківського району 

Харківської області   

10.09.2020 

1871 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФАЙБЕРС-

ПЛІТ" 
Лубенський район Полтавськой области   14.09.2020 

1877 Товариство з обмеженою відповідальністю  "І-ЛАН" м.Буча, м. Ірпінь, смт.Гостомель Бучанського району Київської області   03.03.2021 
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1888 Приватне підприємство "ІСП ЕН. ДЖІ. СІ" м. Бровари та Броварський район Київської області   18.09.2020 

1957 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВСЕСВІТ 

ОНЛАЙН" 

м. Гадяч та Гадяцький район, с. Гамаліївка Лохвицький район, с. Велика 

обухівка Миргородський район Полтавської області; Липоводолинський 

район, с. Московський бобрик Лебединського району Сумської області   

05.10.2020 

1985 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПАРІС-МЕ-

РЕЖІ" 
м.Київ   08.10.2020 

1996 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Медіана" Запорізька область    13.10.2020 

2012 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "МІКРО-

КОМ" 
м.Київ   22.10.2020 

2036 Приватне підприємство "НЕМІ" Київська область   23.10.2020 

2042 Фізична особа-підприємець  Галамай Анатолій Іванович Львівська область   26.10.2020 

2046 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПОІНТ" Запорізька область    26.10.2020 

2049 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛЄКОЛ" Одеська область   18.02.2021 

2055 
 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛВЕР" 
Полтаська область   28.10.2020 

2063 Товариство з обмеженою відповідальністю  "КРАСНЕТ" Донецька область   28.10.2020 

2077 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВП-957" Харківська область, Донецька область   28.10.2020 

2087 Фізична особа-підприємець  Федасюк Оксана Петрівна Івано-Франківська область   30.10.2020 

2090 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОМЕГА 

ТЕЛЕКОМ" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Зака-

рпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луга-

нська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сум-

ська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька, Чернігівська, м. Київ 

02.11.2020 

2103 
Фізична особа-підприємець  Тітар Анатолій Володими-

рович 

Кіровоградська область: Знам'янський район: м.Знам'янка, с.Богданівка; 

Олександрівський район: смт Лісове   
03.11.2020 

2104 
Товариство з обмеженою відповідальністю  фірма "Інфо-

ком" 
м.Рівне, Рівненська область   05.11.2020 

2105 
Фізична особа-підприємець  Лозінський Євгеній Філаре-

тович 
м.Рівне, Рівненська область   05.11.2020 

2106 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕМ АЙ АЙ 

ТІ" 
м. Київ   03.11.2020 
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2114 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НВП-Кон-

нект" 

  Полтавська область: Пирятинський район м. Пирятин; Полтавська об-

ласть Гребінківський район м. Гребінка; Полтавська область Лубенський 

район: м. Лубни, с.с. Засулля, Войниха, Солониця; Полтавська область 

Оржицький район: смт Новооржицьке, с. Лазірки, смт Оржиця 

06.11.2020 

2115 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Спліт-НЕТ"   Закарпатська область Воловецький район 06.11.2020 

2116 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Коннект-

Пирятин" 

  Полтавська область: Пирятинський район,  Гребінківський район, Оржи-

цький район 
06.11.2020 

2119 
Державне підприємство обслуговування повітряного 

руху України (Украерорух) 

м. Київ, м. Бриспіль, м. Дніпро, м. Харків, м. Львів, м. Кривий Ріг, м. За-

поріжжя, м. Бердянськ   
05.11.2020 

2120 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Універсал - 

Телеком" 
м. Рівне, Рівненська область   05.11.2020 

2152 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФРІРАЙД" Київська область   10.11.2020 

2156 
Фізична особа-підприємець  Чабанов Андрій Олександ-

рович 
Миколаївська область   10.11.2020 

2161 
Фізична особа-підприємець  Дідович Євгеній Васильо-

вич 
Івано-Франківська область   16.11.2020 

2162 Товариство з обмеженою відповідальністю  "К-ЛІНК" м. Київ   16.11.2020 

2167 Фізична особа-підприємець  Зінькова Ірина Валеріївна м. Київ   13.11.2020 

2180 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"БІ.ДЖІ.НЕТ" 
м. Київ   18.11.2020 

2254 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АДА-

МАНТ" 

  Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів-

ська, м. Київ 

03.12.2020 

2270 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РОЯЛ ТЕ-

ЛЕКОМ" 

м. Рівне, с. Софіївська Борщагівка, с. Крюківщина, м. Вешневе, с. Петро-

павлівська Борщагівка Бучанського району Київської області   
29.12.2020 

2277 Фізична особа-підприємець  Міршук Алла Олегівна Кіровоградська обл. Добровеличківський р-н м. Помічна   07.12.2020 

2289 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНФОМІР" м. Одеса та Одеська область   09.12.2020 

2309 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телерадіо-

компанія "Глухів-500" 

Глухівський район Сумська область, Кролевецький район Сумська об-

ласть   
16.12.2020 

2315 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Об'єднання 

ЛТД"     
м.Краматорськ, Донецька область   09.12.2020 

2316 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ГЕПАРД-

НЕТ" 
м.Краматорськ, Донецька область   09.12.2020 
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2317 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Об'єднання 

груп ЛТД"     
м.Краматорськ, Донецька область   09.12.2020 

2323 Приватне підприємство "Радіонет" Вінницька область   24.12.2020 

2344 Фізична особа-підприємець  Гордіюк Петро Васильович Волинська область   10.12.2020 

2345 Приватне підприємство "Лобачівка Люкс" Волинська область   10.12.2020 

2351 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АС-

ТЕЛНЕТ" 
м.м. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків   10.12.2020 

2352 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Т.Р.КОМЬЮНІКЕЙШН" 
м. Київ   10.12.2020 

2354 Товариство з обмеженою відповідальністю  "МОБІКОМ" м.м. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків   10.12.2020 

2366 
Товариство з обмеженою відповідальністю  «ФАСТТЕ-

ЛЕКОМ ЛТД» 

м.Фастів, Київська 

область   
10.12.2020 

2367 Державне підприємство «Промспецзв'язок» 

м. Дніпро та 

Дніпропетровська 

область   

11.12.2020 

2369 Товариство з обмеженою відповідальністю  «СІПКОМ» 
м. Запоріжжя; 

Запорізька область   
10.12.2020 

2372 Приватне підприємство «Юнітек-ІТ» Волинська область   08.12.2020 

2391  ТДВ "РІВНЕПРОМЗВЯЗОК" м.Рівне та Рівненський район Рівненської області   10.12.2020 

2395 Приватне підприємство "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "МАКЕТ" 
м. Славутич 

Київської області   
08.12.2020 

2404 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛІМАНЕТ"   Одеська 11.12.2020 

2407 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Науково-

виробнича фірма "ВОЛЗ" 
м. Київ   11.12.2020 

2413 Приватне підприємство "Бюро інноваційних технологій" Ріввненська область: Рівненський район, Дубенський район   11.12.2020 

2416 Товариство з обмеженою відповідальністю   «ТЕЛНЕТ» Одеська область   10.12.2020 

2438 Приватне підприємство "Мережа плюс" Кіровоградська обл., Луганська обл., Харківська обл.   14.12.2020 

2439 Товариство з обмеженою відповідальністю  “ТК Дріада” Кіровоградська обл., Луганська обл., Харківська обл.   14.12.2020 

2459 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КЛІН-

ФОРД" 
м. Київ   30.12.2020 

2465 
Товариство з обмеженою відповідальністю   «СВТ-

КОМ» 
Закарпатська область; м.Ужгород, м.Мукачево; Мукачівський район   16.12.2020 
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2473 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕР-ТЕ-

ЛЕКОМ" 
м.Київ, Київська область   16.12.2020 

2476 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДАТА-

АЙІКС ЮЕЙ" 
Київ, Харків, Одеса   16.12.2020 

2484 Товариство з обмеженою відповідальністю  "МТКНЕТ" Чернівецька область   16.12.2020 

2506 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Білінк" м. Київ   16.12.2020 

2537 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Байт" 
м.Яворів, м.Новояворівськ, смт Краковець, Яворівського р-ну Львівської 

області   
16.12.2020 

2538 Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 

АР Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомир-

ська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоград-

ська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівнен-

ська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ, м. Севастополь   

16.12.2020 

2550 Товариство з обмеженою відповідальністю  "СОЮЗ" Запорізька область   16.12.2020 

2587 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Українські 

новітні телекомунікації" 
м. Київ, Київська область, м. Харків   04.01.2021 

2607 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РОЗВИ-

ТОК" 

Київська область, Житомирська область, Ровенська область, Волинська 

область, Львівська область, ІваноФранківська, область, Закарпатська об-

ласть.   

18.12.2020 

2622 Товариство з обмеженою відповідальністю  «СОВ-А» Рівненська область   22.12.2020 

2634 Приватне підприємство "КОЛУМБУС" Тернопільська область; м.Тернопіль   21.12.2020 

2680 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "БІТТЕР-

НЕТ" 
Тернопільська та Хмельницька області   21.12.2020 

2746 
 Харківський Національний Автомобільно-дорожній 

Університет 
м. Харків   21.12.2020 

2754 
Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Борис-

піль" 
Київська область   22.12.2020 

2757 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Авіті 

Плюс" 
м. Харків   21.12.2020 

2758 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕХІН-

ФОРМ" 
м. Харків   21.12.2020 

2759 
Товариство з обмеженою відповідальністю  НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНАУКСЕРВІС" 
м. Харків   21.12.2020 

2760 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОП-

ТІК.НЕТ" 
м. Харків   21.12.2020 
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2783 
Товариство з обмеженою відповідальністю  “Джі Ті Ес 

Україна” 

м. Київ; Львівська 

область   
24.12.2020 

2793 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Електроніка 

і зв'язок" 
м.Київ, Київська область   28.12.2020 

2794 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНТЕ-

ЛКОМ" 
м. Бердянськ Запорізької області Запорізька область   23.12.2020 

2800 Приватне підприємство "ДІАМАНТ-ТВ" Одеська область   23.12.2020 

2808 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЕКСПЕРТ 

СОЛЮШНЗ" 
  Україна 23.12.2020 

2810 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "МЕРЕЖА 

ЛАНЕТ" 

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,  Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Ха-

рківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

області, м. Київ, м. Сєвєродонецьк Луганської області, м. Маріуполь До-

нецької області   

23.12.2020 

2815 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДСС 

ГРУП" 

м. Чернівці, м.Вижниця, м. Глибока, м. Кіцмань, м. Сторожинець, смт Бе-

регомет, с. Остриця, с. Чагор, с. Коровія, с. Молодія, с. Волока, с. Груші-

вка, с. Валя Кузьмина, с. Годилів, с. Великий Кучурів, с. Тисовець, с. Чер-

вона Діброва, с. Михайлівка, с. Снячів, с. Глибочок, с. Кам'яна, с. Старі 

Бросківці, с. Нові Бросківці, с. Бобівці, с. Іспас, с. Банилів, с. Мілієво, с. 

Вашківці, с. Чорторія, с. Глиниця, Чернівецької області    

23.12.2020 

2856 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АКТІО-

АЙТІ" 
м.Дніпро    31.12.2020 

2872 
 Комунальний заклад "Регіональний інформаційно-ком-

п'ютерний центр" Рівненської обласної ради 
  Рівненська область 22.12.2020 

2874 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІТ-КАР-

КАС" 
Одеська, Київська, Херсонська, Микопаївська   04.01.2021 

2888 Приватне підприємство «ІНФОТЕРРА» 

с. Успенівка; с. Новомиколаївка; с. Темирівка; с.Рівнопілля; с.Полтавка; 

с.Верхня Терса; с.Долинка; с.Залізничне; с. Гуляйпільське 

Гуляйпільського району Запорізької області; м.Пологи; с.Пологи; с. Воск-

ресенка; с. Кінські Роздори; с.Балочки; с.Хліборобне; с.Федорівка; с.Шев-

ченка; с.Новоселівка; с.Костянтинівка; с.Басань; с.Тарасівка; с.Шевчен-

кове; с.Григорівка, с.Семенівка; с.Новофедорівка; с.Павлівське; с.Інжене-

рне; с.Багате; с.І.Франка; с.Новокарлівка; Пологівського району Запорізь-

кої області   

29.12.2020 

2899 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕЛЕКО-

МУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УЛЬТРАНЕТ" 
м.Чернігів, Чернігівської області   04.01.2021 
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2908 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТВП"ФОР-

МАТ" 
м.Маріуполь, Донецької області   04.01.2021 

2909 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Сумські те-

лекомсистеми" 
м. Суми, Сумської області   29.12.2020 

2910 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "УНІ-

КОММ" 
Львівська область   22.12.2020 

2921 Фізична особа-підприємець  Велесь Алла Олександрівна Сумська область   30.12.2020 

2932 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛАНЕТ ТЕ-

ЛЕКОМ" 
Україна   31.12.2020 

2935 Приватне підприємство "ПРОКК" м. Мукачево Мукачівський р-н м. Ужгород   04.01.2021 

2950 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ДІСІТЕЛ" м. Запоріжжя, Запорізька область   28.12.2020 

2954 
Фізична особа-підприємець  Отріщенко Володимир Во-

лодимирович 
Луганська область   04.01.2021 

2963 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТК "Інтер-

зв'язок"  
м.Київ, Київська область   05.01.2021 

2969 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телерадіо-

компанія "Майбуття" 
м. Суми, Сумської області   29.12.2020 

3008 
Комунальне підприємство "СЛАВУТИЧ-ЕЛЕКТРОМЕ-

РЕЖІ" Славутицької міської ради 
м. Чернігів, м. Славутич Київської області, Київська область   29.12.2020 

3009 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Квант" 
м. Судова Вишня, с. Бортятино, с. Княжий Міст, с. Новосільці, с. Довго-

мостиська Мостиського району Львівської області   
29.12.2020 

3011 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Самтел" м.м. Самбір, Новий Калинів Самбірського району Львівської області   29.12.2020 

3012 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЮАІНЕТ-

КІБЕРНЕТ" 
Волинська область   29.12.2020 

3017 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЗАКАРПА-

ТІНФОКОМ" 
Закарпатської область   11.01.2021 

3033 Приватне підприємство "ІнформСервіс" м.Краматорськ   11.01.2021 

3036 Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "Простір" с.Баня Лисовицька, с.Довге, м.Моршин Львівська область   11.01.2021 

3046 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КИЇВ-

ЩИНА-ТЕЛЕКОМ" 
м. Київ   11.01.2021 

3048 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АМБ-

РЕЛЛА С" 
Полтавська область   11.01.2021 

3081 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Ведекон" 
Донецька, Харківська, Полтавська, Черкаська, Київська, Житомирська, 

Хмельницька, Рівненська та Львівська області    
11.02.2021 

3106 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НЬЮКОМ 

СИСТЕМС" 
м.Київ   14.01.2021 
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3134 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФАУСТ 

ІСП" 
м. Київ   11.01.2021 

3142 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КОСМО-

НОВА" 
Україна   22.03.2021 

3149 
Фізична особа-підприємець  Короліщук Руслан Васильо-

вич 

с.Уланів, с.Липятин, с.Морозівка, с.Рибченці, с.Маркуші, с.Зозуленці, 

с.Пустовіти, с.Воронівці, с.Пагурці, с.Тараски, с.Чепелі, с.Великий Острі-

жок, Хмільницького р-ну, Вінницької області   

16.01.2021 

3179 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЛЕОТЕЛ" м.Львів   18.01.2021 

3190 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ФЛАГМАН 

ТЕЛЕКОМ" 
Запорізька обл., м. Запоріжжя   18.01.2021 

3214 
Фізична особа-підприємець  Мельник Сергій Володими-

рович 

Березовка, Вікторівка, Виноград, Виноградне, Демидово, Заводовка, Збро-

жковка, Косовка, Ланове, Марьяновка, Михайло-Олександрівка, Новока-

льчево, Новоніколаєвка, Новосвєтловка, Новосьоловка, Рауховка, Роздол, 

Сахпрово, Семихатки, Сербка, Степановка, Чижево    

19.01.2021 

3216 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВОЙП 

СТАР" 
м.Київ, Київська область   26.01.2021 

3261 
Фізична особа-підприємець  Пилькевич Дар`я Григорі-

вна 
м. Київ, Київська область   22.01.2021 

3265 Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРТВІН" м. Київ   18.01.2021 

3277 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ЮКОТЕЛ" 

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закар-

патська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,  Луган-

ська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні-

вецька, Чернігівська, м. Київ   

22.01.2021 

3278 
Товариство з обмеженою відповідальністю   фірма 

«АСГАРД» 
Миколаївська обл   25.01.2021 

3280 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СФЕРА-

МАКС" 
Херсонська обл.   25.01.2021 

3287 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Мікронет" Харківська обл., м.Красноград, Красногський район   25.01.2021 

3311 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "БІЛБЕРРІ 

ІНК." 
Харківська область   01.03.2021 
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3313 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Дніпро-

лінк" 

м.Нікополь, с.Приміське, с.Чкалове, 

с.Першотравневе, с.Новоіванівка, 

с.Високе, с.Чистопіль, с.Новософіївка 

Нікопольського р-ну, с.Малокаліновка, 

c.Новомар’ївка, с.Незабудине, с.Наталівка, с.Проминь 

Солонянського р-ну   

28.01.2021 

3318 
Фізична особа-підприємець  Довгунь Андрій Михайло-

вич 
Львівська обл.,  Івано-Франківська обл.   26.01.2021 

3319 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "УКРМІР-

КОМ"  
м.Харків   26.01.2021 

3337 
Дочірнє підприємство  АСОЦІАЦІЇ УРАН "МЕРЕЖЕ-

ВИЙ ОПЕРАТОР УРАН" 

Дніпропетровська область/м. Дніпро, Запорізька область/м. Запоріжжя, 

Львівська область/м. Львів, Миколаївська область/м. Миколаїв, Одеська 

область/м. Одеса, Полтавська область/м. Полтава, Харківська область/м. 

Харків, Херсонська область/м. Херсон, Хмельницька область/м. Хмельни-

цький, Красилівський р-н/м. Красилів, Чернівецька область/м. Чернівці, м. 

Київ   

28.01.2021 

3352 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНФОА-

УРА" 

м.Київ, с. Савенки, с.Абрамівка, с.Дудкі, Вишгородського р-ну Київської 

обл. смт Немішаєво, Бучанського р-ну Київської області   
29.01.2021 

3358 Фізична особа-підприємець  Нестеров Юрій Сергійович м.Харків та Харківська область   01.02.2021 

3365 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ПРОВАЙ-

ДЕР "СЕТКА" 

м. Одеса, м. Березівка, с.с. Новокальчеве, Семихатки, Степанівка, Вікторі-

вка Одеської області   
01.02.2021 

3373 Приватне підприємство "ТУР-МЕДІА" 

Закарпатська область, м. Ужгород; Закарпатська область м. Мукачево; За-

карпатська область, Перечинський район, м. Перечин, с. Вільшинки, с. 

Порошково, с. Маюрки, с. Мокра, с. Туриця, с. Турички, с. Липовець, с. 

Лікіцари, с. Лумшори, с. Тур'я Пасіка, с. Раково, с. Завбуч, с. Тур'я По-

ляна, с. Полянська Гута, с. Тур'ї Ремети   

27.01.2021 

3375 Приватне акціонерне товариство "ТУРМЕДІА" 

Закарпатська область, м. Ужгород; Закарпатська область м. Мукачево; За-

карпатська область, Перечинський район, м. Перечин, с. Вільшинки, с. 

Порошково, с. Маюрки, с. Мокра, с. Туриця, с. Турички, с. Липовець, с. 

Лікіцари, с. Лумшори, с. Тур'я Пасіка, с. Раково, с. Завбуч, с. Тур'я По-

ляна, с. Полянська Гута, с. Тур'ї Ремети   

27.01.2021 

3380 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Телекому-

нікаційна компанія" 
м. Львів, Львівська область   02.02.2021 
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3385 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Комп'юте-

рні системи "Стінг" 

Ужгородський, Виноградівський, Берегівський, Мукачівський райони За-

карпатської області   
02.02.2021 

3393 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ВАК" Полтавська область   04.02.2021 

3399 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СІНТЕГРА 

ТЕЛЕКОМ" 

м. Київ, Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська об-

ласті   
05.02.2021 

3419 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "КІБЕР-

ЛАН" 
Харківська область   09.02.2021 

3423 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "НЕТВОРК 

ЛЬВІВ" 
Львівська область   09.02.2021 

3462 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РЕГІОНА-

ЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ" 
Сумська обл.   18.02.2021 

3464 
 Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка 
м. Київ   18.02.2021 

3484 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "БЦ БІГ-

НЕТ" 
Київська область, м. Біла Церква, м. Тетіїв   23.02.2021 

3485 
Фізична особа-підприємець  Воронков Олег Володими-

рович 
Харківська область   23.02.2021 

3501 Товариство з обмеженою відповідальністю  "СВІТ НЕТ" Кіровоградська область   24.02.2021 

3506 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Альфа Інет" м. Одеса   26.02.2021 

3518 
Фізична особа-підприємець  Слупко Олександр Анатолі-

йович 
Волинська область   02.03.2021 

3521 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТРК Ра-

леда" 
Дніпропетровська область, м. Дніпро   26.02.2021 

3529 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЕЛЕРАДІ-

ОКОМПАНІЯ "ЕЛАН" 
м. Одеса, Березівка Одеської області   26.02.2021 

3537 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТЮРК ТЕ-

ЛЕКОМ ІНТЕРНЕШНЛ ЮЕЙ" 

  м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, За-

порізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харків-

ська, Херсонська та Чернігівська області 

03.03.2021 

3542 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Інтел-ком" Закарпатська область   01.03.2021 

3544 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Електрон-

севлюш" 
Закарпатська область   01.03.2021 

3545 Приватне підприємство "САТОК" Київська область, м. Біла Церква, м. Сквира   01.03.2021 
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3555 
Приватне акціонерне товариство Національна енергети-

чна компанія "Укренерго" 

м.Київ, с.Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області; 

м.Біла Церква; м.Канів, Черкаської області; м.Хмельницький, м.Шепеті-

вка, м.Старокостянтинів, смт.Летичів, м.Нетішин,  Хмельницької області; 

м.Вінниця;  м.Дніпро, м.Запоріжжя; м.Марганець, Дніпропетровської об-

ласті; м.Кропивницький, м.Олександрія, Кіровоградської області; м.Ново-

дністровськ, Чернівецької області; с.Василівка, Сокирянського району, 

Чернівецької області.   

04.03.2021 

3562 Товариство з обмеженою відповідальністю  "Рінет" Рівненська область   10.03.2021 

3575 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Палві Теле-

ком" 
Київська область, м. Славутич, м. Чорнобиль, 30 км зона відчуження   11.03.2021 

3576 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Колективна 

телефонна компанія ВЕКО" 

м. Вінниця, с. Вінницькі Хутора, смт. Стрижавка Вінницького району Він-

ницької області   
11.03.2021 

3580  Науково-виробниче підприємство "Сіненергія" м. Мукачево Закарпатської області   15.03.2021 

3589 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "МФ Теле-

ком" 
м.Київ, Закарпатська область, Харківська область   16.03.2021 

3590 Приватне підприємство "КТБ "Діана" 

м.Помічна, м.Новоукраїнка, с.Помічна, с.Піщаний Брід, смт Добровелич-

ківка, с.Карбівка, с.Глодоси, с. Червона Поляна  Новоукраїнського р-ну 

Кіровоградської обл.,  с.Трепівка Знам'янського р-ну Кіровоградської обл.   

22.03.2021 

3596 Приватне підприємство "Дикий Сад" м. Миколаїв; Миколаївська область.   17.03.2021 

3611 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОРІОН 

СІТІ" 

м. Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Рівненська, Воли-

нська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Терно-

пільська, Хмельницька, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харків-

ська, Полтавська області   

17.03.2021 

3616 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Компанія 

М-ТЕЛ" 

Черкаська область м.Умань Черкаської області Уманський район с.Моло-

децьке, с. Роги Маньківського району  м.Новоархангельськ Кіровоградсь-

кої області    

18.03.2021 

3628 

 АСОЦІАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУ-

КОВО-ОСВІТНЬОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

"УРАН" (АСОЦІАЦІЯ "УРАН") 

м. Київ   17.03.2021 

3648 Фізична особа-підприємець  Павлище Назар Іванович 

 с.Новогупалівка, с.Петрівське, с.Вільнянка, с.Грізне, с.Любомирівка, 

с.Значкове,с.Семененкове, с.Нововасилівка, с.Новоукраїнка, с.Біляївка, 

с.Козаківське,  с.Семененкове, с.Нововасилівка, с.Біляївка, с.Московка, 

с.Михайло-Лукашеве Вільнянського району Запорізької області   

18.03.2021 
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3694 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "СКАЙСТ-

РІМ" 

м. Вінниця, Вінницький район с.с. Ксаверівка, Слобода Дашківецька, 

Шкуринці, смт Тиврів Тульчинський район с.с. Летківка, Олександрівка, 

Северинівка, Демківка, Липівка, Яришівка, Комаргород, Городківка Гай-

синський район с.с. Грузьке, Ольгопіль, смт Чечельник Могилів Подільсь-

кий район смт Муровані Курилівці, с.с. Дорошеве, Виноградне, Бахтин   

19.03.2021 

3695 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЙПІ-

КОННЕКТ" 
Вінницька область   19.03.2021 

3699 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНФОРМА-

ЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ" 
м. Харків, Харківська область   22.03.2021 

3704 
Фізична особа-підприємець  Мезенєв Ростислав Анатолі-

йович 

Кіцманський район Чернівецької області, Заліщицький район Тернопіль-

ської області, м. Чернівці Чернівецької області с.с. Звенячин, Хрещатик, 

Степанівка, Йосипівка, смт Кострижівка Заставнівського району Черніве-

цької області   

23.03.2021 

3716 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Перша Ін-

вестиційна Спілка" 
Україна   23.03.2021 

3717 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "АЙПІ-

ЛІНК" 
м. Львів   23.03.2021 

3722 
Фізична особа-підприємець  Ольмезов Костянтин Андрі-

йович 
Волноваський район   24.03.2021 

3736 

Комунальне підприємство ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИ-

СТЕМИ" 

м. Харків; Харківська область   24.03.2021 

3739 Товариство з обмеженою відповідальністю  "ОРВЕНТО" м. Одеса   26.03.2021 

3740 Товариство з обмеженою відповідальністю  "НЕТАП" 

Полтавська область Заводське, Кременчук, Глобино, Лубни, Миргород, 

Лохвиця, Хорол, Горішні Плавні, Полтава, Семенівка, Сумська область, 

Липова Долина, Ромни, Київ   

26.03.2021 

3759 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "Хост Парк 

Груп" 
Україна   26.03.2021 

3761 Фізична особа-підприємець  Сутирін Борис Вікторович м. Зпоріжжя Запорізька   29.03.2021 

3771 
Товариство з обмеженою відповідальністю  "РАДІО-

МІСТ" 
Вінницька область   26.03.2021 

3777 Приватне підприємство "Оптичні Інтернет Комунікації" 

місто Балта Одеської області; село Мирони Балтського району Одеської 

області; село Андріяшівка Балтського району Одеської області; село Бі-

лине Балтського району Одеської області.   

31.03.2021 

3794 Приватне підприємство "Севлюш-сервіс" Закарпатська область   30.03.2021 



83 

 

3799 Приватне підприємство "ПУЛЬСАР" 

Байковецька територіальна громада, Білецька територіальна громада, Ве-

ликоберезовицька територіальна громада, Великобірківська територіальна 

громада, Великогаївська територіальна громада, Залозецька територіальна 

громада, Зборівська територіальна громада, Козівська територіальна гро-

мада, Козлівська територіальна громада, Микулинецька територіальна 

громада, Озернянська територіальна громада, Підгороднянська територіа-

льна громада, Теребовлянська територіальна громада, Тернопільська те-

риторіальна громада   

31.03.2021 

 


