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Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг  
у Львівській області у 2018 році 

 
Підприємства Львівщини у 2018 році надали споживачам телекомунікаційних, 

поштових та кур’єрських послуг на 3,4 млрд.грн, що за порівнянними цінами на 0,4% 
менше, ніж у 2017 році. 

Найбільше доходів отримано від реалізації послуг мобільного зв’язку –            
1,6 млрд.грн (48,1%). 

Населенню реалізовано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 
1,8 млрд.грн, що становило 52,7% від загальної суми одержаних доходів.  

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг 
у Львівській області у 2018 році 

 Усього  
(включаючи ПДВ)  

У тому числі від надання 
послуг населенню 

млн.грн 
до підсумку, 

% 
млн.грн 

до загального 
обсягу, % 

Усього 3376,5 100,0 1780,4 52,7 
у тому числі за видами послуг:     

поштова та кур’єрська діяльність  840,9 24,9 87,6 10,4 
     з неї:     

   поштова діяльність 401,8 11,9 85,7 21,3 
   кур’єрська діяльність 432,2 12,8 1,9 0,4 
фіксований телефонний зв’язок  250,0 7,4 178,0 71,2 
     з нього:     
   міський 177,3 5,3 117,5 66,3 
   сільський 18,1 0,5 15,3 84,5 
   міжміський та міжнародний 54,6 1,6 45,2 82,8 
мобільний зв’язок 1623,7 48,1 1163,6 71,7 
трансляція, ретрансляція теле- та 
радіопрограм, технічне обслуговування й 
експлуатація обладнання в мережах 
мовлення, радіозв’язок – усього 

 
 
 

41,4 

 
 
 

1,2 

 
 
 

26,0 

 
 
 

62,8 
   з них кабельне телебачення 28,7 0,8 26,0 90,6 
інтернет-послуги 528,1 15,6 289,5 54,8 
   з них з наданням фіксованого  
   (проводового) широкосмугового  
   доступу 

 
 

504,3 

 
 

14,9 

 
 

277,0 

 
 

54,9 
 

 
 
 

 



 

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. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Діяльність 
операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку". 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/12/mp_telecom_posh_kur.pdf 
 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 
 
 
 
 
Довідка: тел.(032) 258-59-64, Оксана Конкевич 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Транспорт, інформаційне суспільство" 
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