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Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю '' АВДТОР IСП
вул. Соборностi 54,
м. Полтава,

Полтавська область,
з6014

витяг

з ресстру операторiв, провайдерiв

телекомунiкацiй

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстrо

"АвАтор Iсп,,

номер паспорта (для
фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi
перекоIrа}lня вiдмовляються вiд прийrrотr"

р".".рацiйного
картки п""uт""ка податкiв Tu офiцirrо
::y,..'li 1ТковоТ

3б0l4

MicTo Пол.гава

вулиця Соборностi
Адреса для листування

54

3б014 MicTo Полтава
вулиця Соборностi 54
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номер телефону
номер факсу

електронна адреса

i@avator.ua;
avator@ukr.net

адреса офiцiйноi сторiнки в
мережi IHTepHeTi (за
наявностi

ачаtоr.uа

Аватор Михайло
миколайович

{ата ресстрацii повiдомлення в НКРЗI

23.02.2021

вид та опис телекомунiкацiйних по.лу.,йффffiйпро отриманi лiце.lзiцдозволlц
територiя, на якiй здiйснюсться дiяльнiсть сберi телекомунiкацiй
у
Вид телекомунiкацiйних
послуг

Опис телекомунiкацiйних послуг

Статус заявника /
Назва виду
телекомунiкацiйноi
послуги

Опис виду
телекомунiкацiйноi послуги

Оператор / Надання
послуг проводового
доступу до

забезпечення можливостi
з'сднання кiнцевого
обладнання споя(ивача з

IHTepHeTy

споживачам

Оператор / Надання
послуг
безпроводового
доступу до
IHTepHeTy
споя(ивачам

Територiяо на якiй
злiйснюсться
дiяльнiсть у сферi

телекомунiкацiй

IHTepHeToM з

використанням
пiдключення до проводовоi
мережi за допомогою
мiдного або коаксiального
кабелю, оптоволоконного
JIючення. FТТх;
забезпечення моя(ливостi
з'еднання кiнцевого
обладнання споживача з

IHTepHeToM з

використанням

безпроводового доступу за
радiотехнологiями,
дозволеними Планом

використання
радiочастотпого ресурсу
украiни.лiцензiя на
користування
радiочастотним ресурсом
Украiни (для оператопiв

2

Полтавська,
Черкаська,
XapKiBcbKa, Сумська,
Кiровоградська,
Щнiпропетровська,
Чернiгiвська областi

XapKiBcbKa область

So01

Оператор / Надання IIослуги з пiдтримки
у
I
послуг технiчного
l працездатному cTaHi
обслуговування i
l обладнання
|"
експлуатацii
телекомунiкацiйних мереж
|
телекомунiкацiйних в прочесi його експлуатацii,
|
мереж
при якому воно здатне
виконувати заданi функцii,
зберiгаючи заданi значення
параметрiв у межах, якi
встанOвленi в нOрмативнотехнiчнiЙ дOкументацii;
екдtлrъадацiя
)
iйних мереж.
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Юридична адреса:
вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна

Адреса для зв'язкiв та листування:
вул. Набережна Перемоги, 50,
м. Днiпро, 49094, Україна
Телефони: 3700 (безкоштовно з мобiльного)
(056) 735 32 82
www.pb.ua
e-mail: help@pb.ua

№ 210127SU15311924 вiд 27.01.2021p. 15:30:25

ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку
Видано клiєнту ТОВ АВАТОР ІСП (Корпоративний клiєнт),
ЄДРПОУ 39908038, про те, що йому
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299) вiдкрито рахунок:
№ UA333052990000026005011208372 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 19.01.2021p.
Адреса вiддiлення: 36014, м.Полтава, вул.Соборностi, 70-А
За мiсцем вимоги

Голова Правління
ПриватБанку

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код довідки та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом

Крумханзл Петр

