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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 202-00-10, (044) 202-00-22, тел. (044) 202-00-43

http://www.nkrzi.gov.ua, e-mail: office@nkrzi.gov.ua, kabmin_doc@nkrzi.gov.ua, 
Код ЄДРПОУ 37994258

 

                                              ВИТЯГ 
            з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

№ з/п 186

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  
НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕНЕТ"

Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний 
номер облікової картки платника податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців

22485498

Місцезнаходження - для юридичної особи або місце 
проживання - для фізичної особи – підприємця

65012   місто  Одеса 
вулиця  Велика 
Арнаутська 2-А  

Адреса для листування 65012   місто  Одеса 
вулиця  Велика 
Арнаутська 2-А  

Контактні дані: номер телефону 0487305333

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ТЕНЕТ"
вул. Велика Арнаутська, 2А,
м. Одеса,
65012, 
reception@te.net.ua

http://www.nkrz.gov.ua/
mailto:office@nkrz.gov.ua
mailto:kabmin_doc@nkrzi.gov.ua
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номер факсу 0487305302

електронна адреса admin@te.net.ua

адреса офіційної сторінки в 
мережі Інтернеті (за наявності)

http://tenet.ua

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника Альохін Ігор 
Юрійович

Дата реєстрації повідомлення в НКРЗІ 11.02.2020

Вид та опис телекомунікаційних послуг, інформація про отримані ліцензії, дозволи, 
територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій

Вид телекомунікаційних 
послуг

Опис телекомунікаційних послуг

Код 
виду 
послуги

Статус заявника / 
Назва виду 
телекомунікаційної 
послуги

Опис виду телекомунікаційної 
послуги

Територія, на якій 
здійснюється 
діяльність у сфері 
телекомунікацій

FC01 Оператор / Надання 
послуг фіксованого 
місцевого 
телефонного 
зв’язку 

Послуги телефонії будь-якому 
абоненту телекомунікаційної 
мережі загального 
користування (ТМЗК), яка 
забезпечує йому зв’язок з 
абонентами 
телекомунікаційних мереж 
однієї і тієї самої зони нумерації 
та  (в тому числі), отримання 
загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг. 
дозвіл на використання 
номерного ресурсу (для 
операторів);        

Одеса  

МC01 Провайдер / 
Надання голосових 
послуг у мережі 
рухомого 
(мобільного) 
зв’язку  

Послуги обміну інформацією 
голосом у реальному часі з 
використанням мережі 
рухомого (мобільного) зв’язку, 
під час отримання яких 
кінцеве обладнання абонента 
може вільно переміщатися в 
межах мережі оператора або 
його роумінг-партнера із 
збереженням абонентського 
номера або мережевого 
ідентифікатора споживача.    
договір з оператором (для 
провайдерів);      

   Україна
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МC02 Провайдер / 
Надання послуг 
доступу до 
Інтернету та 
передавання даних 
в мережі рухомого 
(мобільного) 
зв’язку 

Послуги, які забезпечують 
доступ будь-якому користувачу 
до інформаційних ресурсів, 
розміщених в Інтернеті, 
передавання інформації у 
вигляді даних з використанням 
мережі рухомого (мобільного) 
зв’язку, під час отримання 
яких кінцеве обладнання 
абонента може вільно 
переміщатися в межах мережі 
оператора або його роумінг-
партнера із збереженням 
абонентського номера або 
мережевого ідентифікатора 
споживача.  договір з 
оператором (для провайдерів);       

   Україна

ІA01 Оператор / Надання 
послуг проводового 
доступу до 
Інтернету 
споживачам

Забезпечення можливості 
з’єднання кінцевого 
обладнання споживача з 
Інтернетом з використанням 
підключення до проводової 
мережі за допомогою мідного 
або коаксіального кабелю, 
оптоволоконного 
підключення.xDSL; FTTx;  
DOCSIS;      

Одеська область, 
м. Одеса, 
Миколаївська 
область, 
м. Миколаїв  

ІA02 Оператор / Надання 
послуг 
безпроводового 
доступу до 
Інтернету 
споживачам

Забезпечення можливості 
з’єднання кінцевого 
обладнання споживача з 
Інтернетом з використанням 
безпроводового доступу за 
радіотехнологіями, 
дозволеними Планом 
використання радіочастотного 
ресурсу України.ліцензія на 
користування радіочастотним 
ресурсом України (для 
операторів)       

Одеська область, 
м. Одеса, 
Миколаївська 
область, 
м. Миколаїв  

ІA03 Оператор / Надання 
послуг доступу до 
Інтернету 
операторам, 
провайдерам 
телекомунікацій в 
т.ч. ІР-транзит

Надання послуг доступу до 
Інтернету, в т.ч. ІР-транзит, 
операторам,  провайдерам 
телекомунікацій для надання 
послуг власним споживачам 
або іншим операторам, 
провайдерам. Надання послуг 
оператором здійснюється на 
підставі договору, укладеного з 
іншим оператором, 
провайдером.         

Одеська область, 
м. Одеса, 
Миколаївська 
область, м. 
Миколаїв  

NA01 Оператор / Надання 
послуг доступу до 

Послуги забезпечення 
спільного користування 

Одеська область, 
м. Одеса, 
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інфраструктури 
телекомунікаційних 
мереж, у тому числі 
надання в 
користування 
кабельної 
каналізації 
електрозв’язку, 
ліній зв’язку (в т.ч. 
волоконно-
оптичних), 
елементів 
інфраструктури  

інфраструктурою/елементами 
інфраструктури, надання в 
користування інфраструктури 
(пасивної та/або активної) 
телекомунікаційних мереж, а 
також надання в користування 
кабельної каналізації 
електрозв’язку.  Послуги 
надаються операторами 
телекомунікацій. кабельна 
каналізація; волоконно-
оптичні лінії зв’язку; елементи 
активної інфраструктури; 
елементи пасивної 
інфраструктури     

Миколаївська 
область, 
м. Миколаїв  

CA01 Оператор / Надання 
в користування 
каналів 
електрозв’язку (у 
тому числі каналів 
передавання даних) 
іншим операторам, 
провайдерам 
телекомунікацій, 
споживачам 

Послуги надання в 
користування каналів 
електрозв’язку, організованих 
за будь-якою технологією. 
ліцензія на користування 
радіочастотним ресурсом 
України (для операторів)        

Одеська область, 
м. Одеса, 
Миколаївська 
область, 
м. Миколаїв  

SO01 Оператор / Надання 
послуг технічного 
обслуговування і 
експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж 

Послуги з підтримки у 
працездатному стані 
обладнання 
телекомунікаційних мереж в 
процесі його експлуатації, при 
якому воно здатне виконувати 
задані функції, зберігаючи 
задані значення параметрів у 
межах, які встановлені в 
нормативно-технічній 
документації; експлуатація 
телекомунікаційних мереж.         

Одеська область, 
м. Одеса, 
Миколаївська 
область, 
м. Миколаїв  

Уповноважена НКРЗІ
посадова особа                                Микола ЛІЩИНСЬКИЙ
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