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НА КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ

рЕсурсом укрАiни

НАЦIОНАЛЪНА КОМIСIЯ,

ЩО ЗЛЙСНЮ€

ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРI ЗВ,ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIi
Iдентифiкацiйний код 37994258

Вид лiцензiТ:

регiональна

Видана:

Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю

,оАвАтор Iсп,,

Мiсцезнаходження 36014,
юридичноТ особи:

м. Полтава, вул. Соборностi, 54

Iдентифiкацiйний

39908038

код за еДРПОУ
юридичноi особи:

м. КиiЪ

Радiотехнологiя

Широкосмуговий радiодоступ ( радiозвОязок у
системi передавання даних з використанням
шумоподiбних сигналiв)
XapKiBcbKa область

(вид радiозв'язку):

Регiони

користування

радiочастотним росурсом
Смуги (номiнали)
приймання/передаваннrI, МГц,
:

радiочастот,
що

Ширина смуги радiочастот,
використовусться в регiонi, МГц,

2402,0...2482,0
80о0

Термiни освоення радiочастотного ресурсу зберiгають чиннiсть вiдповiдно ло
лiцензil NЬ 8419 вiд 20.05.20L6:

- початок користування: грудень 201б
року;
- повне освоення: лютий 2017 року.
Ресстрацi йний номер лiцензii:

10376

!ата i номер рiшення НКРЗI:

|5.12.2020 ль 483

Дата видачi лiцензiТ:

22.0|.202l

TepMiH дiI лiцензii:

з 20.05.2021 по 19.05.202б

лiцензiйнi умови користування радiочастотним ресурсом Украiъи, якi

мiстяr.ь

перелiк обов'язкових дJlя виконання лiцензiатом tsимог, затвердженi
рiшенням нкрз
ВiЛ l9.08.2005 Nlr 5З. зарессrрованi в MiH'rocrli УкраТни 20.t0,2005 за J\b l2з1l1l517.
продовжено TepMiH дii лiцензii на користування радiоуастотним
ресурсом
Голова НацiональноТ KoMic
здiйснюс державне регул
сферi зв'язку та iнфор
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НА КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ

рЕсурсом укрАiни

НАЦIОНАЛЪНА КОМIСIЯО

ЩО ЗЛЙСНЮ€

ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРI ЗВ,ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIi
Iдентифiкацiйний код 37994258

Вид

лiцензiТ:

Видана:

Регiональна
Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю

'АвАтор
Мiсцезнаходження
юридичноi особи:

Iсп,,

3б014о м. Полтавал вул. Соборностi, 54

lдентифiкацiйний

39908038

код за еДРПОУ
юридичноТ особи:

м. Киiв

Широкосмуговий радiодоступ (радiозв'язок
у багатоканальних розподiльчих системах для
передавання та ретрансляцii телевiзiйного
зображенняо передавапня звуку, uифровоI

Радiотехнологiя
(вид радiозв'язку):

iнформачtl)

Регiони

користування

радiочастотним ресурсом
Смуги (номiнали)
приймання/передавання, МГц

XapKiBcbKa область

:

радiочастот,

5290,0...5310о0

:

що

Ширина смуги радiочастот,
використовуеться в регiонi, МГц:

20о0

Термiни освоення радiочастотного ресурсу зберiгають чиннiсть вiдповiдно до
лiцензii ЛЬ 8420 вiд 20.05.201,6:
- початок користування: грудень 2016 року;
- повне осво€ння: лютий 2017 року.

|0377

Ресстрацiйний номер лiцензiТ:
Щата

15.12.2020 лъ 483

i номер рiшення НКРЗI:

Щата видачi лiцензiТ:

22.0|.2021

TepMiH дii лiцензii:

з 20.05.2021 по 19.05.202б

лiцеrrзiйнi yMoBll користування радiочастотним ресурсом Украiни, -:tiri мiс,гят,ь
ttерелiк обов'язкових для виконання лiцензiатом вимог, затвердженi рiшенням нкрз
вiл 1 9.08.2005 N9 53, заресстрованi в Мiн'юстi УкраТни 20.10.2005 за Jt |2з7 l|151'1
продовжено TepMiH дii лiцензii на користування ралiоуtФотним ресурсом
Украiни ЛЬ 8420 вiд 20.05.20.1,9:аТ,Ъ]-,*
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Радiотехнологiя
(вид радiозв'язку):

Широкосмуговий радiодоступ
(радiозв'язок у системi передавання даних
з використанням шумоподiбних сигналiв)

Регiони користування
радiочастотним ресурсом
Смуги (номiнали) радiочастот,
приймання/передавання, I\4Гц

XapKiBcbKa область

:

5670,0...5710,0
:

Ширина смуги радiочастот, що
використовусться в регiонi, МГц:

40,0

Термiни освоення радiочастотного
ресурсу (мiсяць, piK):
початок користування
повне освоення

червень 2018 року
серпень 2018 року

Реестрацi йний номер лiценз ii:

932з

!ата видачi лiцензiТ:

\8.|2.2017

TepMiH дii лiцензii:

tlo 17.|2.2022

Лiцензiйнi умови користування радiочастотним ресурсом Украiни, якi мiстять
перелiк обов'язкових для виконання лiцензiатом вимог, затвердженi рiшенням НItРЗ
вiд 19.08.2005 ЛЪ 5З, заресстрованi в Мiн'юстi УкраТни 20.10.2005 за ЛЬ 1237l1r\5\7.
В. о. Голови Нацiональноi KoMicii пдо
здiйснюе
ац9дgý:рgцулювання у
сферi зв'
цll

О. Ск.ilяров
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