
Подаюrь 

Звiт 
оператора телекомунiкацiй про якiсть телекомунiкацiйних послуг 

За 2018 рiк 

Термiн подання 

Оnератори телекомунiкацiй -
Нацiональнiй кoмicii з nитань рсгулювання зв'язку до 30 сiчня niсля звimого nepioдy 
Украiни 

Код 
Респондент: 

рядка 

0101 НайменуванняЛм '.: ФОО Загnсбснюк Наuлiи Ан1толiiвна 
Мiсцезнаходження/Мiсце про,кнвання : 

0102 u V •-м•• -- ""' n У•-••••• • 00 к. 7 = R 1 
{поштоаю1 iн.зе~. об.1асn./Аnоноwна Pecmб.1ita1 Крюt, р1йок. населсний пунn, ~-.,юw'прову,'ЮК. п.,оща тощо, № б)::~ннtr:)·/11Юрпусу, № uартирн/офiсу) 

0201 lдентнфiкацil!ю11! км за €ДРПОУ/lдентнфiкацil!ниl! номер фiзичноi особи - пiдnриемця-платника noдm<iв : 2743114661 

0202 Код тen,пopii за КОАТУУ 6510136900 

0203 Код •••= економiчноi дiяльнос-ri за КВЕД 61.20 

0204 Км оnганiзацiАно-поавовоi dюоми rоспмаnювання за КОПФГ 910 

0205 Код мiнiстерства, iншоrо ЦОВВ. якому пiдпорядкованиА опеоатоn зв 'язкv за КОДУ • 

1. Рiвнi показннкiв якостi телекомунiкацiйннх послуг та обслуговувания спо-.кнвачiв 

Рiвень, який встановлений 

Код Найменування nоказника (параметра) якостi телекомунiкацiйноi nослуги, Одиниця вимiру 
центральним органом 

рядка який визначений НКРЗ для оnрилюднення виконавчоi влади в галузi 

зв'язку (ЦОВЗ) 

А Б 1000 2000 

0500 Послуги доступу до Iнтернет % 

0501 
Вiдсоток заяв про nоwкодженн,1 передiчi даних загальноrо кориС'У)'вання, виконання % не менше нiж 65 % 

виконаних за нормований час 

0502 
Вiдсоrок рахушсiв, на якi бупн о-триманi звернення вiд споживачiв щодо ix некорекrностi % не бiльшс нiж 1 % 

(неправипьностi) 

0503 Час затримкн п~ачi даних в один бiк для послуr iз досrупу до lнтерн"'!)' мс не встанов.пено 

0504 Вiдсоrок успiшних реестрацil! у мережi для послуr iз досrупу до lнтерн"'!)' 
1 

% не менше нiж 90 % 

050S Вiдсоrок вiдмов реес.рацiА у мережi для послуг iз досrупу до lнтерн"'!)' % не бiпьше нiж 10% 

Додаток 
до Паnоження про ЯJ<iсть телекомунiкацiАннх nocnyr 

Форма№ 11-ЯТП 

(рiчна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рiшення НКРЗ 

15.04.2010№ 174 

Рiвень, який був заnланований Досяrнутий рiвень 
на звiтний рiк•• за звiтний рiк .. • 
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2. Даиi про ок~м■I стру",урв■I аiдро111iл oatpnopa та/або 008, ■кi :uilc■юu.~• ■■11робу■а1111■ аоаз■■кi■ ■ironi 

Назва окрсмоrо сч,укrурноrо пiдро:щшу оператора та/або акредитованого Сер~. иож-р, дата отриманн• Номер. дата протоколу 

органу 3 оuiнкн ВIДПОВIДНОС11 (00В) атестата ахреднтаuй (за нмвностi) внпробува11 1, 

1000 2000 3000 

П,1,11ен111 фUПJ1 Дер,r:ааноrо Пlдl!РНСWС'Т118 ~ YICJ)liнtsl<ИA дср,ааниА цеитр радiочастоr,, 
1m а::,-,о•,,н 1/ XI' а~д U4 1 u ,u, о 

n 

• Т1лwси АМ n1А.Присмсn дq,•uнoro сектору 

•• При пер■инному ]81101HCHHI форми 1нформаЦ11 не JаПОIН.ЮСТЬСI 
••• Р11н1 ПOD]HИICII (napaweтp11) .IIDCТ1. IICI буnи 1111начен1 ПI.Д час проклеиu 1нпробуван1о оперпором тa/liSo upe.DПOl&IПIW оргаисж] ОUlВК.И ltдПOILAНOCТI (00В) 

Керi■■■к 

Виrсонавеuь 

адреса електронноi nошти : 

телефон . 

факс: 

•~11• iнtopм1ui11 про llldcn ПО<Л)Т (н11u, н-р, ДIТ8): 

, ,,ро 11r<1cn послу.-: bnps-ftdiaicom ца 

,/ 

Загребснюк Н А 
(П.lБ) 

Ьillinsfi?digicom ua 
1067)559896 \ 

Заг~бf■юк И.А. 
(Ш&) 

Пер1од, nротаrом •кого :щ1llснювалис1, 

внnробування 
400\) 

08:S9, 03.10201Sp. - 16·SI .03 . 11 2018 р. 


