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Надання телекомунікаційних, поштових  
та кур’єрських послуг у Дніпропетровській області у 2016 році 

 

Види зв’язку 

Обсяг доходів 
(виручки) від 

реалізації послуг  
(з урахуванням 
ПДВ), млн.грн 

У т.ч. населенню 

усього 
у % до  
2015р. 

усього 
у % до  
2015р. 

Усього 3037,5 92,1 1960,1 91,5 

у тому числі за видами послуг     

поштова та кур’єрська діяльність – усього 218,0 112,8 76,5 107,3 

з неї     

поштова діяльність …1 …1 …1 …1 

спеціальний і фельдзв’язок …1 …1 – – 

кур’єрська діяльність 15,4 132,3 1,4 183,7 

телеграфний зв’язок …1 …1 …1 …1 

фіксований телефонний зв’язок – усього 218,5 43,7 127,3 48,5 

з нього     

міський 180,0 41,5 106,9 46,4 

сільський 9,9 60,6 8,1 58,1 

послуги, надані за допомогою таксофонів усіх типів – х – х 

міжміський та міжнародний 28,6 58,1 12,3 68,2 

рухомий (мобільний) зв’язок 2062,2 100,3 1417,7 96,0 

супутниковий зв’язок – х – х 

трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне 
обслуговування й експлуатація обладнання в мережах 
мовлення, радіозв’язок – усього 104,3 68,0 77,8 92,1 

з них кабельне телебачення 75,6 82,0 74,2 89,0 

проводове мовлення …1 …1 …1 …1 

Інтернет-послуги 336,4 96,3 243,8 101,5 

інші 56,6 139,7 4,0 216,4 
_________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації.  
 

 
 
Географічне охоплення  
Усі міста та райони Дніпропетровської області. 
 
 



 

Методологія та визначення 
Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, 
спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій. 

Послуги поштового зв’язку – продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, 
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо 
поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів. 

Кур'єрські послуги – продукт діяльності кур'єрської служби з приймання, обробки, перевезення та 
доставки (внутрішніх і міжнародних) поштових відправлень у вигляді листів, посилок і бандеролей, 
що їх здійснюють фірми, крім служб національної пошти. 

Державне статистичне спостереження щодо телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг 
здійснюється на суцільній основі із квартальною періодичністю. Інформація формується за даними 
юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб – операторів, провайдерів 
телекомунікацій та поштового зв'язку, провайдерів програмної послуги, користувачів радіочастотним 
ресурсом з розподілом за видами телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг. 

Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах, за структурою видів послуг. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/379/mp_zvyazok.zip 
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