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Діяльність операторів, провайдерів 

телекомунікацій та поштового 

зв’язку Кіровоградської області 

у 2016 році 
 

Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області 

у 2016р. склали 871,9 млн.грн, що на 2,9% більше ніж у 2015р. 

Найбільший обсяг доходів (598,8 млн.грн), отриманий від надання послуг 

рухомого (мобільного) зв’язку, склав 68,7% загального обсягу доходів. Частка 

доходів від надання Інтернет-послуг склала 10,2%, послуг фіксованого 

телефонного зв’язку – 9,3%, поштової та кур’єрської діяльності – 8%, 

трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,5%. 

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у 2016р., 

отримали доходи на суму 604,3 млн.грн або 69,3% доходів від основної 

діяльності підприємств пошти та зв’язку області.  

Телефонна мережа області станом на 1 січня 2017р. налічує 122,3 тис. 

основних телефонів, з них 90,4 тис. (73,9%) – у населення. У міських 

поселеннях встановлено 101,5 тис. телефонів, у сільській місцевості – 20,8 тис. 

Рівень телефонізації в середньому по області становив 21 телефонний апарат на 

100 сімей, у міських поселеннях – 28, у сільській місцевості – 11. 

Станом на 1 січня 2017р. кількість абонентів мережі Інтернет становила 

222,2 тис. та порівняно з початком 2016р. зросла в 2,9 раза. Водночас кількість 

абонентів кабельного телебачення скоротилася на 3,3%, рухомого (мобільного) 

зв’язку – на 3,2%, і становила відповідно 39,7 тис. та 1176,6  тис. абонентів. 

 

 
 

Надання населенню субсидій 

у cічні 2017 року 
 

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у січні 2017р., 

становила 37,7% від загальної кількості домогосподарств області.  
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р., 

становила 23234,8 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат                          

на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 

2017р. становив  1411,8 грн.  

У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 3486,5 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива  у січні 2017р. на одне домогосподарство становив 2223,5 грн.  

 



 

 

У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 14466 тис.грн,                         

у січні 2016р. – 2650 тис.грн. 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


