Прес-випуск
До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери
телекомунікацій області забезпечують 59 підприємств-операторів / провайдерів
(юридичних осіб), якими упродовж січня–червня 2018 року надано користувачам
послуг на суму 610,1 млн.грн. Понад 70% цих послуг надано населенню, що у
розрахунку на одного мешканця області склало 322 грн. Крім того,
телекомунікаційні послуги надають і фізичні особи-підприємці, абонентами яких є
значна кількість користувачів області.
У I півріччі 2018 року підприємствами сфери телекомунікацій реалізовано
послуг мобільного зв’язку на суму 409,5 млн.грн, що складає понад 67% загального
обсягу доходів від наданих послуг зв’язку, Інтернет-послуг – на 94,2 млн.грн
(15,4%), фіксованого телефонного зв’язку – на 44,8 млн.грн (7,3%), послуг з
трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й
експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – на 12,4 млн.грн (2%).
Оскільки значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно
послугами різних операторів мобільного зв’язку, число абонентів перевищує
кількість мешканців області. На початок липня 2018 року абонентська база
мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, з яких 1,5 млн. –
населення. За кількістю абонентів мобільного зв’язку серед регіонів України ІваноФранківщина посідає 13 місце.
Упродовж I півріччя 2018 року за допомогою підприємств-провайдерів
(юридичних осіб) до всесвітньої мережі Інтернет підключились 45,6 тис.
користувачів і на 1 липня 2018 року їх кількість склала 615,7 тисячі. Із загальної
кількості абонентів мережі Інтернет 606,4 тис. користуються широкосмуговим
доступом, з них 124,2 тис. – фіксованим доступом, 482,2 тис. – безпроводовим.
Мережа фіксованого телефонного зв’язку області на 1 липня 2018 року
налічувала 106,4 тис. абонентів, з них 74,4 тис. – населення. Зі 100 сімей області
лише 17 продовжують користуватися стаціонарним зв’язком, серед міського
населення цей показник склав 20 сімей, серед сільського – 13. У міській та
сільській місцевості продовжується тенденція до зменшення кількості
домогосподарств, які користуються послугами стаціонарного зв’язку.
Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку
встановлено в Україні згідно з Указом Президента України від 11 листопада 1994
року.
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