ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації
05 квітня 2016 року № 180
ЗВІТНІСТЬ
Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями
за 2016 рік
(станом на кінець останнього дня звітного періоду)

Подають:

Форма № 2 - А
(річна)

Терміни подання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Оператори, провайдери телекомунікацій -- Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

не пізніше 20 лютого року, що настає за
звітним

Рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
05 квітня 2016 року № 180
за погодженням з Державною
службою статистики України

Респондент: Товариство з обмеженою відповідальністю "Біос-компютер"
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові:
Місцезнаходження / місце проживання: 77111,Івано-Франківська обл.м.Бурштин , вул.Січових Стрільців 14/9

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса)

Код за ЄДРПОУ/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
повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Веб – сайт

Ідентифікація оператора, провайдера телекомунікацій в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій
Номер та дата рішення НКРЗІ про
Серія, номер, дата видачі
Строк дії ліцензії (за
включення до Реєстру операторів,
ліцензії (за наявності)
наявності)
провайдерів телекомунікацій

Вид діяльності відповідно до Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій
Надання послуг доступу до мережі Інтернет

№ 396 від 27.08.2015 р.

Ідентифікація мереж оператора, провайдера телекомунікацій
Назва ідентифікатора
Призначені номери автономних систем, у т.ч.
ІРv4
ІРv6
Призначені блоки ІР - адреса, у т.ч.
ІРv4
ІРv6

АЕ№299826 від 09.07.2015
АД№032575 від 09.04.2012
ДЛ№000206від10.02.2016
АЕ№286002 від 21.10.2014
Номер/адреса ідентифікатора
AS11111

195.195.0.1-195.200.0.1

5 років
5 років
5 років
5 років

33921584
www.bios-computer.com

2
Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями
Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку, од.

Кількість ліній фіксованого постійного доступу до Інтернету, од.

Код рядка

з них:

А
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128

всього

Регіони

Б
Україна, всього, в тому
числі:
Автономна Республіка
Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Київ
Севастополь

міського зв’язку

у фізичних
осіб

у юридичних осіб

у фізичних
осіб

1

2

3

у юридичу юридичних
у фізичних осіб
них осіб
осіб
4

5

6

М.П. (за наявності)

__________________________________________
(підпис особи, відповідальної за заповнення форми звітності)

підключених з
використанням
коаксіального кабелю
(DOСSIS)

всього

сільського зв’язку

у фізичних
осіб

у юридичних осіб

у фізичних
осіб

7

8

9

950

__________________________________________
(підпис керівника)

з них:

64

____________________________________________
Березовський В.Л.
(П.І.Б.)
____________________________________________
Редькін С.В.
(П.І.Б.)

телефон: ____0673406411_____________ факс: _________________ електронна пошта: __biosburshtyn@gmail.com__________________________

підключених з
підключених за
використанням
технологією з
волоконно-оптичного
використанням
кабелю (FTTх, xPON та
технології радіодоступу
інших)

у юридич- у фізичних у юридичних осіб
осіб
них осіб
10

11

12

691

у фізичних
осіб
13

15

у юридич- у фізичних у юридичних осіб
осіб
них осіб
14

259

підключених з
використанням інших
технологій

49

15

16

підключених за
технологією хDSL

у фізичних
осіб

у юридичних осіб

17

18

