
До Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку
Професійне свято працівників 

радіо, телебачення та зв'язку щорічно 
відзначається 16 листопада. 

Нині до журналістів, працівників 
сфери телебачення та радіо 
долучилися представники інтернет-
ЗМІ, фахівці зв'язку, які забезпечують 
роботу телефонних мереж і мереж 
Інтернет-зв'язку.

Історія Чернівецького радіо починається з серпня 1940
року – часу утворення Чернівецької області. Саме тоді вийшла
в ефір перша передача Чернівецького радіо. Однією з перших в
ефірі заговорила письменниця Ольга Кобилянська.

Історія Чернівецького обласного державного
телебачення розпочалась у 1961 році програмою, що вийшла в
ефір 12 жовтня.

У час глобальних інформаційних обмінів, прискорених
соціальних, економічних, культурних процесів праця фахівців
радіо, телебачення, інтернет-ресурсів має вирішальне значення
для формування повноцінного інформаційного поля суспільства.
Вони першими реагують на проблеми, сповіщають про зміни в
розвитку суспільства, оперативно висвітлюють гарячі події, що
відбуваються в нашій країні та світі.

У жовтні 1883 року в Чернівцях
частково запрацювала центральна
телефонна станція, яка надавала
послуги 13 абонентам. Цю дату і слід
вважати початком телефонізації
Буковини. До речі, у Львові перші 88
телефонів з'явилися на два роки
пізніше, у Києві ̶ у 1886 році, Харкові ̶
1888, Тернополі ̶ 1897.

Деякі історичні факти



У січні-вересні 2017 року середньооблікова 
кількість штатних працівників у сфері інформації 

та телекомунікацій Чернівецької області складала 
1490 осіб, їх середньомісячна заробітна плата 

становила 5119 грн. 

За 9 місяців 2017 року експортовано послуг у сфері 
телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних  послуг 

на 3,9 млн.дол. США, що в 1,6 раза більше, ніж за 
відповідний період 2016 року.

За підсумками роботи 2016 року підприємства у сфері інформації та телекомунікацій 
отримали фінансовий результат до оподаткування в сумі 10,3 млн.грн прибутку, що на 
16,4% менше, ніж у 2015 році. Частка прибуткових підприємств склала 69,4%. Рівень 

рентабельності операційної діяльності в 2016 році залишився на рівні 2015 року і склав 5,4%.

Структура доходів підприємств від надання послуг пошти та зв’язку
у січні–вересні 2017 року*

На 1 жовтня 2017 року в області налічувалось* 
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• На 1 жовтня 2017 року міська телефонна мережа налічувала 67,7 тис. абонентів
фіксованого телефонного зв'язку, сільська ̶ 50,5 тис.
• Із загальної кількості абонентів фіксованого телефонного зв'язку 81% припадає на
населення.
• 31 домогосподарство зі 100 було забезпечено основними домашніми
телефонними апаратами, у міській місцевості ̶ 36, у сільській місцевості ̶ 27.

66%
12%

10%

8%

1% 3%
рухомий (мобільний) зв'язок

інтернет-послуги

фіксований телефонний зв'язок

поштова та кур'єрська діяльність

трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, тощо

інші види послуг

* Дані попередні.



Чисельність населення, яке користувалось послугами 
мережі Інтернет, тис. осіб

Усе більше наших співвітчизників отримують доступ до мережі 
Інтернет. Так, у 2016 році 545 тис. буковинців користувались 

Інтернетом і це у 3,1 раза більше, ніж у 2010 році. Серед опитаних 
домогосподарств 61,9% мали доступ до послуг Інтернету вдома.
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Розподіл домогосподарств за наявністю 
персональних компʼютерів та ноутбуків, %

Персональні комп'ютери Ноутбуки

У 2016 році 
93,8% домогосподарств були забезпечені 

мобільними телефонами, 
45,9%  ̶  персональними комп'ютерами, 

36,1%   ̶  ноутбуками, 
11,0%  ̶  планшетами.
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