
Телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів
у тому числі в автоматизованих  переговорних 

пунктах, організованих на базі апаратно-програмних 

комплексів (АПП/АПК)

Крім того, основні телефонні апарати АТС підприємств, 

установ, організацій, уключені до АТС операторів 

зв'язку, які мають вихід на телефонні мережі загального 

користування 050

х
х

Таксофони місцеві
у тому числі з кредитними картками

Таксофони універсальні
у тому числі з кредитними картками

х

х

х

х

Усього

3

у т. ч.

домашні

4

х
х
х
х

030
031
040

041

Усього

1

І. Телефонні апарати
(одиниць)

Б
010
020
021

№

ряд-

ка

Найменування показників

А

Телефонні апарати основні

у т. ч.

домашні

2

х
х

Міська телефонна

мережа

Сільська телефонна

мережа

Термін подання
№ 13-зв'язок

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

22.07.2013 № 223

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють 

діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру 

операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв'язку та інформатизації

- органу державної статистики за місцезнаходженням 

не пізніше

15 числа після

звітного періоду

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Респондент:

Найменування:

Місцезнаходження (юридична адреса):

ЗВІТ

ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ
на 01 ____________________________ 20___ р.

(січня, квітня, липня, жовтня)

Подають:



телефон

091.4

092

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

факс: електронна пошта: 

ІІ. Абоненти зв'язку

(одиниць)

061.1
062
064

065

ІІІ. Радіотрансляційні точки
станом на 1 січня 201__ рік

(одиниць)

№

рядка

Б

060

061

066
067
080
081

090

091
091.1
091.2
091.3

Усього

1

у тому числі у 

населення

2

Найменування показника

А

Абоненти мобільного зв'язку - всього

(≥ сумі ряд. 061 ÷ 067)

у тому числі: 
стільникового

з рядка 061 стандарту CDMA
транкінгового
супутникового
радіозв'язок розподільчих систем (широкосмуговий 

доступ)

цифрової безпроводової телефонії
системи радіозв'язку типу "Алтай"

Абоненти кабельного телебачення
Абоненти супутникового телебачення
Абоненти мережі Інтернет (≥ сумі ряд. 091 ÷ 092)

з рядка 090 - з наданням широкосмугового доступу

(∑ рядків 091.1 - 091.4)

xDSL каналах
супутникових каналах
виділених каналах

101
102

110

телевізійному кабелю
з рядка 090 - з наданням комутованого доступу (∑ рядків 

092.1 - 092.3)
безпарольний доступ
контрактне обслуговування 
карткове обслуговування

з них із надання послуги зворотного зв'язку

(call-back)

092.1

Найменування показників

А
Основні радіотрансляційні точки 

у тому числі багатопрограмні
з рядка 100 - у населення

Крім того, радіотрансляційні точки інших 

підприємств, установ, організацій

092.2
092.3

092.3.1

Усього

1

№

рядка

Б
100

у тому числі у

сільській місцевості

2


