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нА кор,рlстувАння рАдIочАстотним

рЕсурсом укрАiни

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ,
ЩО ЗДIЙСНIО€ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛIОВАННЯ

У СФЕРI ЗR,ЯЗКУ ТА IIIФОРМАТИЗАЦII
Iдентифiкацiйний код 3799 4258

Вид лiцензiТ: регiональна

Видана: Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
о,к _ нвт Iспо,

Мiсцезнаходження 3б014о м. Полтава, вул. Соборностi, 54
юридичноI особи:

Iдеrrтифiкацiйний 40473б00
код за еЛРПОУ
юридичноi особи:

м. Киiв



радiотехнологiя
(вид радiозв'язку):

Широкосмуговий радiодоступ (ралiозвlязок у
багатоканальних розподiльчих системах для
передавання та ретрансляцii телевiзiйного
зображення, передавання звуку, цифровоi
iнформачii)

Регiони користування Кiровоградська область

радiочастотним ресурсом :

Смуги(номiнали)радiочастот, 5290,0...5310о0
приймання/передавання, МГц :

Ширина смуги радiочастот, що 2010

використовусться в регiонi, МГц:

Термiни осво€ння радiочастотного ресурсу зберiгають чиннiсть вiдповiДно ДО

лiцензii м 8814 вiд 05.01.20L7.
- початок користування: липень 2017 року;
- повне осво€ння: Bepeceнb2OL7 року.

Ресстрацi йний номер лiцензiТ:

flaTa i номер рiшення НКРЗI:

/{ата видачi лiцензiТ:

TepMiH дiТ лiцензiТ:

Лiцензiйнi умови користування радiочастOтним ресурсом Украiни, якi мiстять
переrriк обов'язкових для виконання лiцензiатом вимог, затвердженi рirrrеrIням НКРЗ
вiд l9.08.2005 Л9 5З, зареестрованi в Мiн'юстi УкраТни 20.10.2005 заJф l2ЗllТ15l7.

Продовжено TepMiH дii лiцензii на користування радiочастотним ресурсом УкраiНи
лЪ 8814 вiд 05.01.201,7.

Олександр животовськиЙ

10550

06.0,7.2021 лъ 238

26.07.2021-

з 05.01.2022 по 04.0|.2021

Голова НацiональноТ KoMicii, rцо
здiйснюе державне регулювання у
сферi зв'язку та



IнIзшя
НА КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ

рЕсурсом укрАiни

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ,
ЩО ЗДIЙСНЮ€ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРI ЗВ,ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIi
Iдентифiкацiйний код 37994258

Вид лiцензiТ:

Видана:

регiональна

Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
оок _ нЕт Iсп,,

36014, м. Полтава, вул. Соборностiо 54Мiсцезнаходження
юридичноi особи:

Iдентифiкацiйний
код за СДРПОУ
юридичноi особи:

40473600

м. КиiЪ



Радiотехнологiя
(вид радiозв'язку):

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

10551

06.07.2021 Nь 238

26.07.202l

з 05.01.2022 по 31.12.2026

Регiони користування Кiровоградська область
радiочастотним ресурсом :

Смуги (номiнали)радiочастот, 240210...248210
приймання/передавання, МГц :

Ширина смуги радiочастот, що 8010

використовуеться в регiонi, МГц,

Термiни осво€ння радiочастотного ресурсу зберiгають чиннiсть вiдповiдно до
лiцензii М 8815 вiд 05.01.2017:
- початок користування: липень 2017 року;
- повне освосння: Bepeceнb2017 року.

Ресстрацi йний номер лiцензiТ:

Щата i номер рiшення НКРЗI:

flата видачi лiцензiТ:

TepMiH дiТ лiцензiТ:

Лiцензiйнi умови користування радiочастотнIIм ресурсом Украiни, якi мiстять
перелiк обов'язкових для виконання лiцензiатом вимог, затвердженi рiшенням I{КРЗ
вiд 19.08.2005 ЛЬ 53, заресстрованi в Мiн'юстi Украiни 20.10.2005 за Лb 12З'7l1,15l7.

Продовжено TepMiH дii лiцензii на користування радiочастотним ресурсом УкраТни
.NЪ 8815 вiд 05.0l .2017.

живо,говськиЙ

Голова Нацiональноi KoMicii, rцо
здiйснюе державне регулювання у


