До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери
телекомунікацій області забезпечують 63 підприємства-оператори/провайдери (юридичні
особи), якими упродовж січня–червня 2017 року користувачам надано послуг на суму 557
млн.грн. Понад 70% цих послуг надано населенню. Крім того, телекомунікаційні послуги
надають і фізичні особи-підприємці, абонентами яких є значна кількість користувачів
області.
У I півріччі 2017 року підприємствами сфери телекомунікацій реалізовано послуг
мобільного зв’язку на суму 376,3 млн.грн, що забезпечує близько 68% загального обсягу
доходів від наданих послуг зв’язку, Інтернет-послуг – на 81,5 млн.грн (14,6%),
фіксованого телефонного зв’язку – на 46,1 млн.грн (8,3%), послуг з трансляції,
ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання
в межах мовлення, радіозв’язку – на 11,4 млн.грн (2%).
Важливим засобом прискорення телефонізації населення і вирівнювання розвитку
телекомунікацій у міських поселеннях та сільській місцевості став мобільний зв’язок. На
початок липня 2017 року абонентська база мобільного зв’язку в області налічувала 1,6
млн. абонентів, із яких 1,5 млн. – населення. Оскільки значна кількість громадян має
змогу користуватися одночасно послугами різних операторів мобільного зв’язку, число
абонентів перевищує кількість мешканців області. За кількістю абонентів мобільного
зв’язку серед регіонів України Івано-Франківщина посідає 13 місце.
З кожним роком збільшується кількість підприємств-провайдерів, які надають
Інтернет-послуги на ринку. Упродовж I півріччя 2017 року за допомогою підприємствпровайдерів (юридичних осіб) до всесвітньої мережі Інтернет підключились 43 тис.
користувачів і на 1 липня 2017 року їх кількість склала 367,4 тисячі. Із загальної
кількості абонентів мережі Інтернет 349,7 тис. користуються широкосмуговим доступом, з
них 118,7 тис. – фіксованим доступом, 231 тис. – безпроводовим. За даними вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств, у 2016 році доступ до Інтернет-послуг вдома
мали 57% домогосподарств області.
Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості домогосподарств
області, які користуються послугами стаціонарного зв’язку. Мережа фіксованого
телефонного зв’язку області 1 липня 2017 року налічувала 124 тис. абонентів, з них 93,6
тис. – населення. Зі 100 сімей області лише 21 продовжує користуватися стаціонарним
зв’язком (на 100 осіб припадає 9 телефонних апаратів), серед міського населення цей
показник склав 30 сімей (14,3 апарати), серед сільського – 13 (4,8 апарати).
Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено
в Україні згідно з Указом Президента України від 11 листопада 1994 року.
Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята. Бажаємо вам невичерпної
енергії, творчих звершень, лише хороших новин, здоров’я, миру та злагоди.
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській
області

