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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

ЗВІТ
ПРО ДОХОДИ ВІД ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ 

за січень - ____________ 20__ р.

Подають:

Термін подання

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та внесені до реєстрів операторів, провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв’язку, які веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

- органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 7 числа після звітного періоду
№ 12-зв’язок 
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
09.08.2012 № 340

Респондент:

Найменування:  __________________________________________________________________________


Місцезнаходження (юридична адреса): ______________________________________________________
 

________________________________________________________________________________________
(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):__________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,
_________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)











 (тис.грн.)*



Види  зв’язку
Код рядка
Доходи 
від надан-ня послуг звязку - всього
з них -
міжна-родного
звязку
із загально-го обсягу від послуг
звязку населенню
з них-
міжна-родного
звязку
З гр. 1 - податок на  додану  вартість
А
Б
1
2
3
4
5







Усього ( ≥ Σ рядків 11 ÷ 23 )
10





у  тому  числі:






поштовий
11





телеграфний
12





телефонний  міський
13

х

х

телефонний  сільський
14

х

х

телефонний  міжміський
15





ІР - телефонія
21





кур'єрська діяльність
16





проводове мовлення
17

х

х

спеціальний і фельдзвязок
18

х

х

передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозвязок

19





з нього кабельне телебачення
19.1





       супутникове телерадіомовлення
19.2





нагляд та технічний контроль за використанням радіочастот

20


х


х

компютерний
22





 з нього надання доступу до мережі 
 Інтернет (≥ Σ рядків 22.1.1 ÷ 22.1.2)

22.1





 з рядка 22.1 з наданням  
 широкосмугового доступу 
(Σ рядків 22.1.1.1 ÷ 22.1.1.4)


22.1.1





  xDSL каналах
22.1.1.1





  супутникових каналах
22.1.1.2





  виділених каналах
22.1.1.3





  телевізійному кабелю
22.1.1.4





 з рядка 22.1 з наданням  комутова-
 ного доступу 
 (Σ рядків 22.1.2.1 – 22.1.2.3)


22.1.2





  безпарольний доступ
22.1.2.1





  контрактне обслуговування 
22.1.2.2





  карткове обслуговування
22.1.2.3





 з них із надання послуги 
   зворотного зв'язку (call-back)

22.1.2.31





мобільний ( ≥ Σ рядків 23.1 ÷ 23.6) 
23





з  нього :






стільниковий
23.1





транкінговий
23.3





супутниковий
23.4





радіозв'язок розподільчих систем 
 (широкосмуговий доступ)

23.5





цифрова безпроводова телефонія
23.6





*) з точністю до 0,1.
Просимо надати пояснення зі збільшення (зменшення) показників у порівнянні з відповідним періодом минулого року разом зі звітом.
____________________________________________                           ____________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                          (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________                           ____________________________________
                                                                                                                                               (ПІБ)
телефон:_______________факс:___________________електронна пошта:________________________________


