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Укртелеком сьогодні1

21 тис. співробітників

2 дата-центри загальною ємністю 

4,3 тис. Units
90 тис. абонентів IPTV

1,35 млн абонентів інтернет

4 млн абонентів фіксованої телефонії
Послуги інтернет у понад 2,3 тис. населених 

пунктах

400+ тис. абонентів на 

модернізованій мережі
10 тис. об'єктів нерухомості по всій країні

50 тис. км ВОЛЗ (+3 тис. км в 2018 році)

Примітка: дохід та податки за 2018 р

Річний дохід

Один з найбільших платників податків та 

зборів в Україні – 2 млрд грн

Укртелеком сьогодні – це найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні, 
лідер серед провайдерів інтернет
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Звернення Директора ПАТ «Укртелеком»2

Шановні партнери,

У 2018 році Укртелеком активно розвивав оптичну мережу, пропонуючи бізнес- та приватним клієнтам нові можливості

підключення до швидкісного інтернету. Продовження стратегічної трансформації та ефективна операційна діяльність

дозволили забезпечити високий рівень прибутковості компанії та стабільність її фінансових показників.

Компанія продовжує модернізацію телекомунікаційної мережі та розбудову сучасної оптичної мережі доступу до

інтернету в найбільших містах України. Разом з цим протягом минулого року Укртелеком підключив 58 нових населених

пунктів, переважна більшість з яких отримала доступ до оптичного інтернету. Триває розширення інтернет-покриття в

сільській місцевості – до послуг оптичного інтернету підключено 450 об’єктів у 46 об’єднаних територіальних громадах.

Загалом протягом 2018 року Укртелекомом побудовано понад 3 тис. км оптичних ліній.

Компанією було розроблено та запропоновано відповідним державним установам проект інтернетизації 8 тис. сіл, який

дозволить скоротити цифровий розрив між містом і селом у чотири рази та надати доступ до інтернету 6 млн українців.

Також минулого року було впроваджено нове рішення у мережах фіксованого та рухомого телефонного зв’язку – конвергентну телефонію, що

дозволяє відновлювати зв'язок попри численні пошкодження кабелів зв'язку.

Відключення застарілого аналогового ТБ по всій Україні зумовило зростання попиту на «Інтерактивне TV» від Укртелекому.

Підсумовуючи можна сказати, що минулий рік був для Укртелекому не менш успішним, ніж декілька попередніх років. Жорстка конкуренція не

завадила зростанню доходів від надання інтернет-послуг споживачам масового та корпоративного сегментів. Зберігається високий рівень

загального доходу Укртелекому – понад 6,4 млрд грн. Дохід від телекомунікаційних послуг залишається стабільним: 5,5 млрд грн, а від інтернет-

послуг дохід порівняно зріс на 6%.

У цілому, в 2018 році перед Компанією залишалися ті ж самі виклики, що і раніше. Масові крадіжки кабелів зв'язку продовжують наносити

значної матеріальної шкоди, а макроекономічні чинники, що впливають на ринок, стали причиною зростання вартості послуг у багатьох

компаній. Тим не менш, маючи чітке бачення своєї трансформації, Укртелеком продовжує досягати успіхів на шляху якісних змін з метою

вдосконалення обслуговування своїх клієнтів.

З повагою,

Юрій Курмаз

Директор ПАТ «Укртелеком»
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Місія 

Про компанію3

Задовольняти потреби 

підприємств та громадян 

України 

в телекомунікаційних 

послугах високої якості

Забезпечувати інтереси 

своїх акціонерів шляхом 

досягнення високих 

фінансових результатів 

діяльності

Забезпечувати інтереси 

суспільства у створенні 

високорозвиненої 

інформаційно-

телекомунікаційної 

інфраструктури держави
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Місія компанії включає три ключові аспекти:



Цінності

Про компанію3

Корпоративна культура компанії побудована на системі цінностей КРАЩЕ
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ПАТ «Укртелеком» 

презентує проект з 

будівництва оптичної 

інфраструктури для 

доступу до інтернет у 

8 тис. населених пунктах 

України

Історія

Про компанію3

1991 - 1995

1999

Укртелеком 

розпочав 

продаж 

послуг 

мобільного 

зв’язку 3G

2007

ПАТ «Укртелеком» 

пройшло процес 

приватизації

2011

ПАТ «Укртелеком» 

засновує оператора 

мобільного зв'язку 

ТОВ «ТриМоб»

2011

2013

ПАТ «Укртелеком» 

стало частиною 

групи SCM

Починається масштабна 

модернізація 

телекомунікаційної мережі 

ПАТ «Укртелеком»

2018

2015

Від національного оператора електрозв’язку до провідної телекомунікаційної компанії
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2000

2000

Створено Українське 

об’єднання електрозв’язку 

«Укрелектрозв’язок», на 

яке покладено функції 

національного оператора 

електрозв’язку в Україні

Кабінет Міністрів 

України ухвалив 

рішення про 

початок 

приватизації 

Укртелекому

Зареєстровано 

відкрите 

акціонерне 

товариство 

«Укртелеком» 



 Фіксована телефонія

 SIP-телефонія

 DSL-інтернет

 Інтерактивне ТБ

 Фіксована/конвергентна телефонія

 SIP-телефонія

 ADSL-інтернет до 20 Мбіт / с

 VDSL-інтернет до 50 Мбіт / с

 Оптичний інтернет - 1 Гбіт / с

 Інтерактивне ТБ: Multiscreen

2011 20182015

B2C

 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Dial-up-інтернет

 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 Фіксована телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 SIP-телефонія

 Хмарна АТС

 Оптичний інтернет 1 Гбіт / с

 VPN L2/L3

 Послуги ЦОД

 Фіксована/конвергентна телефонія

 DSL-інтернет 

 Канали зв’язку

 SIP-телефонія

 Хмарна АТС

 Оптичний інтернет 10 Гбіт / с

 VPN L2/L3

 послуги ЦОД

 TV Бізнес

 Anti-DDoS;

 Хмарні сервіси - IaaS, BaaS

B2B

Модернізація продуктового портфеля

Про компанію3

8



Доходи

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід, млн грн Доходи від телекомунікаційних послуг, 

млн грн 

9

Стабільно високий дохід

-3,0% -3,6%

5 513
5 7216 642 6 445



+3,1%  

-3,1%

-16,9% 

Структура доходів від телекомунікаційних послуг

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід за напрямками, млн грн

Стійке зростання у B2B-сегменті
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Структура основних доходів від телекомунікаційних послуг

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід, млн грн

40% доходу від інтернет-послуг

Зростання частки доходу від інтернет-

послуг

11

-6,6%

+7,7%

13,3%



В2С

Результати діяльності за 2018 рік4

12

1,2 млн абонентів

90 тис. абонентів

3 млн активних абонентів

ARPU

2017 – 76,1 грн без ПДВ

2018 – 86,3 грн без ПДВ

АRPU

2017 – 44,5 грн без ПДВ

2018 – 51,0 грн без ПДВ

8% абонентів DSL та

11% абонентів оптичного інтернету 

користуються послугою 

Інтерактивне ТБ

195 н.п. отримали доступ до  

оптичного інтернету

44 з них нові 

Всього 2 260 н.п.

30% всіх нових підключень у 2018 

році здійснювались по нових 

швидкісних типах з'єднання 

(FTTx, VDSL) 



В2С

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід, млн грн

Зростання доходів від нових технологій

13

Зростання споживання інтернет на 

новій мережі, міс

-7,3%

+4,7%    
82 GB

73 GB

+12%

2018 FTTB, FTTH



В2С

Результати діяльності за 2018 рік4

Нові підключення у 2018 році 

Збільшення в три рази частки підключень до інтернет за новими технологіями

14

30%
62%

31%

7%

70%



В2B

Результати діяльності за 2018 рік4

15

860 тис. абонентів

161 тис. абонентів

ARPU

2017 – 66,4 грн без ПДВ

2018 – 67,8 грн без ПДВ 

АRPU

2017 – 144,5 грн без ПДВ

2018 – 174,8 грн без ПДВ

17,9 тис. ліній 

(+42% за рік)
1,3 тис. екранів 

(+32% доходу)



В2B

Результати діяльності за 2018 рік4

Доходи, млн грн

Стале зростання доходу від інтернет-послуг

-3,8% 

+5,0%

+10%

+16%
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В2B

Результати діяльності за 2018 рік4

Підключення нових об’єктів до оптичної 

інтернет-інфраструктури 

Національний оператор телекомунікаційних послуг для закладів соціальної інфраструктури

17

+160% +95%

+70%



В2O

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід, млн грн

18

Збільшення впливу ОТТ-сервісів на міжнародний трафік

-27% 

Інше (ПД, канали)Національний трафік



Доходи від управління активами

Результати діяльності за 2018 рік4

Дохід від оренди комерційної 

нерухомості, млн грн

+52%

19

Зростання доходів від оренди комерційної нерухомості

Дохід від технологічної оренди, 

млн грн

Реалізація технологічного брухту

млн грн

Брухт обладнанняБрухт кабелю Транспорт та інше

Реалізація вивільнених активів,

млн грн



Податки та збори

Результати діяльності за 2018 рік4

Укртелеком – один з найбільших платників податків та зборів у телекомунікаційній галузі

Податки та збори, млн грн

20

+11%  

1 804

2 008



EBITDA

Результати діяльності за 2018 рік4

21

EBITDA, млн грн*

-13%  

27%
25%

Маржа EBITDA, %

*згідно даних управлінського обліку. EBITDA відповідно до фінансової звітності - 2017: 1 965 млн грн; 2018: 1 627 млн грн

1 614



Капітальні інвестиції

Результати діяльності за 2018 рік4

Капітальні інвестиції склали 604 млн грн і в основному спрямовані на модернізацію та 

розвиток мережі

22

604

млн грн

Структура капітальних інвестицій у 2018 р.*

*згідно даних управлінського обліку. Надходження незавершених капітальних інвестицій відповідно до примітки 6 фінансової звітності у 2018 році - 654 млн грн



Ліквідність та зобов’язання

Результати діяльності за 2018 рік4

Чистий борг/EBITDA

Компанія має стабільний фінансовий стан та низьке співвідношення чистого боргу та EBITDA

Структура кредитів станом на 31.12.2018 р., 

млн грн

23

1 697

млн грн

45%

55%

Короткострокові кредити Довгострокові кредити

0,9 0,9

2017 2018



Розвиток інфраструктури

Результати діяльності за 2018 рік4

Ядро мережі

IMS core,

8 P, 81 PE routers, 1.7K of 10 Gb ports

Оптичні лінії зв'язку

50 тис. км (+3 тис. км в 2018 році)

Мережа доступу Інтернет

2,3 тис. населених пунктів (+58 в 2018 році)

Транспортна мережа

Внутрішня 1 020 Гб/с, зовнішня 270 Гб/с, паритетні канали 740 Гб/с
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Результати діяльності за 2018 рік4

Крадіжки та пошкодження мідного кабелю

25

У 2018 р. крадіжки інфраструктури ПАТ «Укртелеком» набули небувалого розмаху:

 більше 20 тис. випадків крадіжок мідного кабелю (в середньому 55 крадіжок щодня)

 викрадено або пошкоджено більше 2,2 тис. км мідного кабелю

З метою зменшення кількості крадіжок та збереження телекомунікаційної інфраструктури компанія співпрацює з

правоохоронними органами та приватними охоронними організаціями, встановлює запірні прилади на люках, а

також проводить заміну мідних ліній на оптичні.



Наукова робота та інновації

Результати діяльності за 2018 рік4

Протягом 2018 р Укртелеком тестував та впроваджував на своїх мережах нові 

технології

 здійснено інвестиції в розвиток волоконно-оптичних мереж доступу за технологіями FTTb, FTTc та FTTh

 використано найсучасніші типи конструкції кабелю та волоконних світловодів, які відповідають стандартам

G.652.D та G.657.A. Більшість волоконно-оптичних кабелів, що використовується ПАТ «Укртелеком»,

вітчизняного виробництва

 впроваджено технологію щільного та розрідженого спектрального ущільнення WDM (Wavelength Division

Multiplexing, з англ. – «спектральне ущільнення каналів»), що дозволило побудувати найсучасніші лінії зв’язку

26

 Представник Укртелекому має членство в Міжнародному Союзі Електрозв’язку (підрозділ ООН), бере участь у

розробці міжнародних стандартів

 Укртелеком бере участь у розробці галузевих та національних нормативно-технічних документів, зокрема

Національної програми з розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет

Укртелеком бере участь в усіх основних національних науково-технічних 

конференціях у сфері телекомунікацій та є співорганізатором більшості з них



Стратегічні напрямки розвитку5

 Будівництво нових сучасних 

волоконно-оптичних мереж

 Модернізація існуючої 

мережі

 «Розумне» місто та 

«розумний» будинок, 

Інтернет речей, кібербезпека, 

хмарні рішення тощо

 Здача в оренду нерухомості, 

вивільненої в процесі 

модернізації

 Модернізація портфеля 

послуг з урахуванням 

технологічних та ринкових 

факторів

 Впровадження системи 

управління та автоматизація 

бізнес-процесів

Розширення та 

модернізація 

телекомунікаційної мережі

1
Розвиток суміжних та 

додаткових напрямків 

бізнесу

2
Подальше підвищення 

операційної 

ефективності

3

27



Модернізація 

телекомунікаційної

мережі 

FTTB Swap

Оптика B2B 

 Змонтовано 36 активних розподільчих шаф (АРШ), загалом – 1 042 АРШ станом 

на 31.12.2018

 Переключено 50 тис. абонентів, загалом – більше 400 тис. станом на 31.12.2018

 Підключено 11 тис. нових сервісів інтернет, загалом – більше 60 тис. 

станом на 31.12.2018

 Побудовано FTTB-мережу загальною ємністю 66,5 тис. портів у 

155 населених пунктах 

 Відбувається підключення нових абонентів Інтернет та переведення  існуючих 

абонентів Інтернет з ADSL на FTTB Ethernet

 Підключено до оптичного інтернету 145 медичних установ та 

129 навчальних закладів

 До послуг оптичного інтернету  підключено  450  клієнтів у  46 об'єднаних 

територіальних громадах

Розширення та модернізація телекомунікаційної мережі 
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Розвиток суміжних 

напрямків бізнесу

Здача в оренду нерухомості, 

вивільненої в процесі 

модернізації

 Доходи від послуги Бізнес ТВ зросли на 32%

 База абонентів хмарних сервісів (IaaS) зросла на 32%, доходи - на 55%

 Доходи від послуги кіберзахисту (anti-DDOS) зросли на 175%

 База абонентів хмарної АТС збільшилась на 42%

 Запущено нову послугу резервного копіювання даних (BaaS)

 Портфель нерухомості Укртелеком складає 2,8 млн м2

 1,5 тис. об’єктів нерухомості, що не задіяні в операційній діяльності, 

пропонуються в оренду

 25% площ розташовані в обласних центрах

Розвиток суміжних та додаткових напрямків бізнесу
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Управління та автоматизація 

бізнес-процесів

Модернізація портфелю 

послуг

Альтернативна телефонія

 Впроваджено систему дистанційного керування задачами польового технічного

персоналу

 Розпочато модернізацію системи лінійного обліку

 Розпочато наскрізну автоматизацію ключових клієнтських процесів, в т.ч.:

продажів, підключення, обслуговування, вирішення інцидентів та аварій

 З 1 березня 2018 р. припинено надання послуг телеграфного зв’язку

 З 1 серпня 2018 р. припинено надання послуг ремонту та технічного 

обслуговування приймачів ефірного радіомовлення, забезпечення 

синхронного перекладу, звукопідсилення

 З 1 листопада 2018 р. припинено надання послуг ручної комутації

 Проект поєднує в собі можливості мобільного та фіксованого зв'язку

 Завершено І етап пілотного проекту в Жовтих Водах, Синельниково та 

Марганці Дніпропетровської області

 Розпочато ІІ етап в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Ірпіні та 250 інших 

населених пунктах

Подальше підвищення операційної ефективності
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Управління персоналом

Відповідальність 6

Укртелеком – найбільший роботодавець в галузі

Структура персоналу компанії на 

кінець 2018 р.

 В ПАТ «Укртелеком» діє профспілкова організація, що входить до складу профспілки працівників зв‘язку 

України

 Адміністрація ПАТ «Укртелеком» та Об’єднана профспілкова організація раз на півроку звітують про 

виконання умов колективного договору, який у 2018 році виконаний в повному обсязі

Гендерна структура керівників 

на кінець 2018 р.

Фонд оплати праці та 

відрахування, млн грн

20 578

2 237 2 328
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*середня кількість працівників підприємства за 2018 рік - 21 021 особа



Управління персоналом

Відповідальність 6

Проекти з навчання та розвитку

Група працівників Програми Сутність
Навчено працівників 

у 2018 р.

Керівники

«Академія менеджменту»
Розвиток управлінських компетенцій у керівників вищої 

ланки
106

«Школа менеджменту»
Розвиток управлінських компетенцій у керівників 

середньої ланки
634

Спеціалісти з продажів

В2С Розвиток навичок з продажів 3 035*

В2В Розвиток навичок з продажів 430

«Sales Fit» Розвиток навичок з продажів у фахівців ЦОА онлайн 1 010

Спеціалісти Технічної 

дирекції та Дирекції ІТ
Технічне навчання Навчання професійним навичкам 367

Всі співробітники

«Один день із життя 

співробітника»
Розвиток корпоративних компетенцій 1 469

Організація зовнішнього 

навчання

Навчання професійним навичкам у зовнішніх 

провайдерів за запитом бізнесу
177

Всього 7 228
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*загальна кількість аудиторних та дистанційних навчань



Безпека праці

У 2018 р. ПАТ «Укртелеком» повністю дотримувався вимог законодавства України в

сфері охорони праці та пожежної безпеки

Охорона праці

Пожежна безпека

 Змінено моделі і покращено якість матеріалів зимового та робочого спецодягу для

працівників

 Поліпшено умови праці на робочих місцях кабельників-спаювальників шляхом

запровадження використання нових матеріалів, що підтверджено проведенням

атестації робочих місць

 Реалізовано 241 комплексний захід, спрямований на поліпшення умов праці

 85 об'єктів оснащено новими системами протипожежного захисту

Відповідальність 6
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Соціальний внесок

Відповідальність6

Заборгованість, 

млн грн

Найбільші боржники,

млн грн 

+4%

34

Заборгованість за надані пільговикам послуги на 31.12.2018

Укртелеком в рамках своїх зобов’язань перед державою надає послуги пільговим 

категоріям громадян

 Відповідно до законодавства України Укртелеком 

забезпечує зв'язок майже 500 тис. громадян 

пільгових категорій 

 Серед них: 

- Багатодітні сім’ї

- Вдови ліквідаторів ЧАЕС

- Ліквідатори ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорій

- Учасники бойових дій

- Інваліди I та II груп

- Ветерани державних служб (пожежники,  МВС 

тощо) 

Як соціально відповідальна компанія, Укртелеком продовжує надання послуг пільговим категоріям громадян 

незважаючи на значну заборгованість



Соціальний внесок 

«Кращі – з Укртелекомом: Ігри стажерів»

Переваги 

Відповідальність 6

Це соціальний освітній проект для студентів 3-6 курсів ВНЗ України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро), 

спрямований на розширення знань учасників про специфіку телекомунікаційної галузі та загальні принципи 

управління. Тривалість 5 тижнів: 4 тижні навчання на майстер-класах та 1 тиждень на вирішення бізнес-кейсу. 

Найуспішнішим учасникам проекту пропонується стажування в компанії з перспективою працевлаштування

Досягнення за 2018 рік

Освітній проект є частиною УКРАЇНСЬКОГО ПАКТУ ЗАРАДИ МОЛОДІ-2020 під егідою 

ООН, що сприяє розвитку та зміцненню співробітництва між бізнес-спільнотою та 

сферою освіти

 Студенти різних спеціальностей 

отримують досвід у найбільшій 

телекомунікаційній компанії України

 Студенти отримують знання 

безпосередньо від практиків, які щоденно 

вирішують бізнес-завдання 

 Залучення активних, талановитих, 

цілеспрямованих молодих спеціалістів

8 штатних працівників, які успішно пройшли стажування та 

отримали своє перше робоче місце в Укртелекомі

62 стажери, які здобули свій перший досвід роботи у великій 

національній компанії 

76 учасників, які вчилися у керівників та бізнес-тренерів 

компанії й здобули знання та навички для побудови власної 

кар’єри

35



Керівництво компанії

Корпоративне управління7
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Директор ПАТ «Укртелеком» Юрій Курмаз

Фінансовий директор Любомир Коцюмбас

Директор дирекції розвитку масового сегмента Денис Захаренко

Директор дирекції розвитку корпоративного сегмента Микола Давиденко

Директор технічної дирекції Дмитро Микитюк

Директор дирекції інформаційних технологій Кирило Гончарук

Директор дирекції корпоративних відносин Іван Коломоєць

Директор дирекції управління персоналом та організаційного розвитку Тетяна Петрук

Директор дирекції підтримки бізнесу Дмитро Омельченко

Директор дирекції корпоративної безпеки Микола Потімко

Директор дирекції стратегії та розвитку бізнесу Ігор Яремчук

Директор департаменту юридичної підтримки та супроводження бізнесу Олександр Білоножко

Директор департаменту корпоративних комунікацій Михайло Шуранов



Управління ризиками

Корпоративне управління7

Управління ризиками в компанії базується на комплексній системі внутрішнього аналізу та 

контролю

Для ефективного управління ризиками здійснюються:

регулярне виявлення та оцінка ризиків, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

прийняття рішень з урахуванням існуючих, а також потенційних ризиків та можливостей;

вибір оптимальної стратегії управління ризиками, враховуючи ступінь впливу та вартість заходів з 

управління;

регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;

страхування ризиків.

1

2

3

4

5

37



Організаційна структура ПАТ «Укртелеком»

Додатки8
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Адреси Корпоративного Центру та філій ПАТ «Укртелеком»

№ Назва філії Адреса

1 Корпоративний Центр ПАТ "Укртелеком" 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18

2 Вiнницька філія ПАТ "Укртелеком" 21050 м. Вiнниця, вул. Соборна,8

3 Волинська філія ПАТ "Укртелеком" 43025 м. Луцьк, вул. Кривий Вал,28

4 Днiпропетровська філія ПАТ "Укртелеком" 49600 м. Днiпро, вул. Херсонська, 26

5 Житомирська філія ПАТ "Укртелеком" 10014 м. Житомир, вул. Київська, 20

6 Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком" 88000 м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 4

7 Запорiзька філія ПАТ "Укртелеком" 69000 м. Запорiжжя, пр.Ленiна, 133

8 Iвано-Франкiвська філія ПАТ "Укртелеком" 76014 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Ак. Сахарова, 32

9 Київська філія ПАТ "Укртелеком" 01033 м. Київ, вул. Антоновича, 40

10 Кiровоградська філія ПАТ "Укртелеком" 25006 м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72

11 Львiвська філія ПАТ "Укртелеком" 79007 м. Львiв, вул. Дорошенка, 43

12 Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком" 54001 м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Адмiральська, 27/3           

13 Одеська філія ПАТ "Укртелеком" 65023 м. Одеса, вул. Коблевська, 39

14 Полтавська філія ПАТ "Укртелеком" 36000 м. Полтава, вул. Жовтнева, 33

15 Рiвненська філія ПАТ "Укртелеком" 33028 м. Рiвне, вул. А.Міцкевича, 2

16 Сумська філія ПАТ "Укртелеком" 40030 м. Суми, вул. Іллінська, 2

17 Тернопiльська філія ПАТ "Укртелеком" 46001 м. Тернопiль, вул. В.Чорновола, 4

18 Харкiвська філія ПАТ "Укртелеком" 61010, м. Харків, Нетіченська набережна, 8

19 Херсонська філія ПАТ "Укртелеком" 73000 м. Херсон, Суворовський р-н, пр. Ушакова,41

20 Хмельницька філія ПАТ "Укртелеком" 29013 м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 13

21 Черкаська філія ПАТ "Укртелеком" 18000 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 34

22 Чернiгiвська філія ПАТ "Укртелеком" 14000 м. Чернiгiв, проспект Миру,28

23 Чернiвецька філія ПАТ "Укртелеком" 58002 м. Чернiвцi, вул. Університетська, 3 39

Додатки8



Ліцензії ПАТ «Укртелеком»

Додатки8

1. Надання послуг телефонного зв`язку (крім відомчих об’єктів) – місцевого з правом створення власної мережі ємністю понад

1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів на всій території України (від 21.07.2011 серія АВ № 583387).

2. Надання послуг телефонного зв`язку (крім відомчих об’єктів) – аудіотекс на всій території України (від 21.07.2011 серія АВ № 583384).

3. Надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і

надання в користування каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського на всій території України

(від 21.07.2011 серія АВ № 583386).

4. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення на території м. Київ, Київської,

Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Житомирської областей (від 21.07.2011 серія АВ № 583380).

5. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж проводового радіомовлення на всій території України

(від 21.07.2011 серія АВ № 583382)

6. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території Вінницької області

(від 21.07.2011 серія АВ № 583381).

7. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних

мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на всій території України (від 21.07.2011 серія АВ № 583383).

8. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології

DECT з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку

на території Автономної Республіки Крим, м. Ужгород та Закарпатської області, м. Чернівці та Чернівецької області, м. Івано-Франківськ

та Івано-Франківської області (від 21.07.2011 серія АВ № 583413).
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