
на використання номерного ресурсу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації на підставі рішення від 06.06.2017 року № 289 виділяє номерний 
ресурс (національний ідентифікаційний код 894 мережі призначення) на території 
м. Київ та Харківської області___________________________________________________

(вид номерного ресурсу та призначення, його обсяг та територія використання)

шляхом переоформлення дозволу оператору телекомунікацій
Товариству з обмеженою відповідальністю „АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ”,

(повне найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності,

_______ хутір Ордаша, 19, с. Безпечна, Сквирський р-н, Київська обл., 09025,_______
якому виділяється номерний ресурс, юридична адреса (місце проживання)

____________________________ код ЄДРПОУ 33968051,____________________________
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)

для надання ним телекомунікаційних послуг, відповідно до ліцензій
(відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний ресурс,

реєстраційний номер 000728 від 30.03.2017 року, яка діє з 22.06.2017 року по 
21.06.2022 року надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв’язку на території м. Київ та Харківської області; 
реєстраційний номер 000747 від 26.04.2017 року, яка діє по 25.04.2022 року надання 
послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1 000 номерів з 
правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв’язку на території м. Київ та Харківської області._______

у тому числі: номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення)

Термін дії дозволу по 25 квітня 2022 року.
Термін задіяння номерного ресурсу -  ресурс задіяно.
Особливі умови використання дозволу відповідно до видів діяльності,

(попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу,

вказаних у ліцензіях.
повне найменування інформі ювідкової служби або замовної послуги за скороченим номером)

Дата видачі дозво.



на використання номерного ресурсу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації на підставі рішення від 06.06.2017 року № 289 виділяє номерний 
ресурс (код транзитний 00-00-0 пункту сигналізації мережі СКС-7) у м. Київ________

(вид номерного ресурсу та призначення, його обсяг та територія використання)

шляхом переоформлення дозволу оператору телекомунікацій
Товариству з обмеженою відповідальністю „АТЛАНТІС ТЕЛЕКОМ”,

(повне найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності,

хутір Ордаша, 19, с. Безпечна, Сквирський р-н, Київська обл., 09025,
якому виділяється номерний ресурс, юридична адреса (місце проживання)

_________________________ код ЄДРПОУ 33968051,_________________________
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)

для надання ним телекомунікаційних послуг, відповідно до ліцензії______
(відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний ресурс,

реєстраційний номер 000747 від 26.04.2017 року, яка діє по 25.04.2022 року 
надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 
1 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на 
території м. Київ та Харківської області.

у тому числі: номер, дата видачі та термін дії, вид діяльності та територія її здійснення)

Термін дії дозволу по 25 квітня 2022 року.
Термін задіяння номерного ресурсу -  ресурс задіяно.
Особливі умови використання дозволу відповідно до видів діяльності,

(попередження про цільове використання виділеного номерного ресурсу,

_____________________________ вказаних у ліцензії._________________________
повне найменування інформаційно-довідкової служби або замовної послуги за скороченим номером)


