Прес-випуск
Демографічна ситуація в області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. За попередніми даними, на 1 січня 2017 року
чисельність наявного населення області, за оцінкою, становила 1379,9 тис. осіб, у тому числі у
міських поселеннях проживало 605,1 тис., у сільській місцевості – 774,8 тис. осіб. Упродовж
2016 року чисельність населення області зменшилась на 2,4 тис. осіб за рахунок його
природного скорочення. Природний рух населення Івано-Франківщини характеризувався
перевищенням числа померлих над кількістю живонароджених: у 2016 році на 100 померлих
припало 85 народжених.
За минулий рік в області зареєстровано народження 14,7 тис. малюків, що на 5,9% (923
особи) менше, ніж у 2015 році. Кількість померлих у порівнянні з попереднім роком
зменшилась на 2,6% (464 особи) і склала 17,2 тис. осіб. Серед померлих – 99 дітей у віці до
одного року. Коефіцієнт народжуваності порівняно з 2015 роком зменшився з 11,3 до 10,6
особи на 1000 наявного населення, а коефіцієнт смертності – з 12,8 до 12,5.
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Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у січні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2017р. становив 5218 грн, що у 1,6 раза
більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2017р. –
3200 грн). За розміром номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 12
місце серед регіонів України.
Найвищий рівень заробітної плати у січні 2017р. спостерігався на підприємствах з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в добувній промисловості та
розробленні кар’єрів, на підприємствах транспорту, де заробітки працівників перевищили
середній показник по області на 46,1% – у 1,7 раза. Найнижчий розмір заробітної плати
зафіксовано у сфері поштової та кур’єрської діяльності (49,6% середнього показника по
області) та виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції (59,5%).
Заробітна плата у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. збільшилась на 4,5%, а відносно
січня 2016р. – на 46,3%.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. по відношенню до грудня 2016р. становив
102,4%, до січня 2016р. – 129,5%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
організацій області на 1 лютого 2017р. становила 5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати
праці, нарахованого за січень 2017р., та 0,3% суми заборгованості по державі. Упродовж січня
2017р. заборгованість зменшилась на 478 тис.грн, або на 8,7%.
У структурі загальної суми заборгованості 94,9% припадає на підприємства, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, решта – на економічно неактивні.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства
промисловості (85,1% від загальної суми заборгованості) та будівельні організації (9,8%).
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Робота аспірантури та докторантури в області
Головне управління статистики інформує. Підготовку наукових кадрів в області
здійснюють 5 аспірантур та 4 докторантури, які діють при 4 вищих навчальних закладах та
науковій установі «Український НДІ гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака». У 2016р.
навчалось 505 аспірантів, що на 44 особи (на 8%) більше, ніж у попередньому році, докторантів
– 35 осіб проти 25 осіб роком раніше (на 40% більше).
У загальній кількості аспірантів жінки складали 56,8%, водночас серед докторантів їх
частка становила 31,4%. Вік до 25 років мали 35,2% аспірантів, 25–29 років – 40,4%, 30–34
років – 11,9%, 35–59 років – 12,5%; докторанти у віці 26–39 років становили 62,9%, решта – у
віці 40–59 років.
Переважна більшість майбутніх наукових кадрів навчалась за рахунок державного
бюджету: в аспірантурах – 384 особи (76% від загальної кількості), у докторантурах – 31 особа
(88,6%).
Прийом до аспірантури у 2016р. у порівнянні з попереднім роком зменшився на 29,7% (з
158 до 111 осіб), до докторантури – збільшився у 1,6 раза і склав 16 осіб.
У 2016р. аспірантуру закінчили 135 осіб, що на 30 осіб, або на 18,2% менше, ніж у 2015р.,
докторантуру, як і у попередньому році, – 5 осіб. Частка осіб, які закінчення аспірантури та
докторантури поєднали із захистом дисертації та отриманням наукового ступеня, становила
відповідно 29,6% та 40%.
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До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз
Головне управління статистики інформує. На кінець 2016 року на обліку в лікувальнопрофілактичних закладах області перебувало 836 хворих на туберкульоз, більшість з яких
(94,7%) хворіла на активну форму туберкульозу легенів. З усієї кількості хворих 62,7%
становлять сільські жителі. Крім того, під наглядом у медичних закладах перебували 13,6 тис.
осіб з ризиком до захворювання на туберкульоз та його рецидиву, з них більше половини
(53,1%) – сільські жителі.
Упродовж 2016 року в області зареєстровано 718 осіб з уперше в житті встановленим
діагнозом активного туберкульозу, що на 17,7% більше, ніж у попередньому році, і у
розрахунку на 100 тис. населення складає 52,1 особи (у 2015 році – 66,8 особи проти 85,1 в
середньому по Україні). Із загальної кількості хворих, яким торік встановлено такий діагноз,
63,6% – жителі сільської місцевості, 23,1% – особи у віці 18–34 роки; при цьому чоловіків у 2,4
раза більше, ніж жінок – 504 проти 214 осіб.
У 2016 році на Івано-Франківщині від туберкульозу померло 86 осіб, що на 27,1% менше,
ніж у попередньому, на 100 тис. населення припадало 6,2 смерті проти 8,6 у 2015 році. Питома
вага померлих від туберкульозу склала 0,5% від загальної кількості померлих. Кількість
померлих від цієї недуги у сільській місцевості у 2,1 раза більша, ніж у міських поселеннях: 58
проти 28 осіб. У порівнянні з 2015 роком кількість померлих від туберкульозу у міських
поселеннях зменшилась на 22,2%, у сільській місцевості – на 29,3%. Найбільша кількість
смертей (62,8%) припадає на осіб у віці 35–54 роки, серед померлих переважає частка чоловіків
(84,9%).
Довідково: Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, який щороку
відзначається 24 березня, встановлений в Україні Указом Президента України від 22 березня
2002 року за ініціативи Громадського руху "Українці проти туберкульозу".
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Забезпеченість домогосподарств Прикарпаття товарами тривалого
користування
Життя сучасної людини неможливо уявити без товарів тривалого користування:
побутова техніка, транспортні засоби, аудіо-відеотехніка, оргтехніка, мобільні телефони –
товари, які не лише створюють комфортні умови життя та поліпшують повсякденний побут
домогосподарств, але і свідчать про достатній рівень матеріального добробуту сімей.
Останніми роками відбуваються позитивні зміни у рівні добробуту населення, про що свідчать
результати вибіркового опитування домогосподарств області щодо наявності у них товарів
тривалого користування, проведеного працівниками Головного управління статистики
наприкінці 2016 року. Так, переважна частка сімей Івано-Франківщини мають у своєму
користуванні холодильники (99,4%), телевізори (96,3%), пральні машини (85%),
електропилососи (75,1%), мікрохвильові печі (54,1%). Мобільними телефонами користуються
94,7% домогосподарств, з них 81,5% мають їх по два і більше.
Щодо транспортних засобів, то із загальної кількості домогосподарств області (451,5
тис.) майже кожна четверта сім’я Прикарпаття забезпечена автомобілем. У порівняні з
результатами попереднього опитування, яке проводилось у 2014 році, частка домогосподарств,
що мають у користуванні автомобіль, збільшилася з 16,3% до 24,8%. Спостерігається також
зростання забезпеченості прикарпатців сучасними товарами домашнього побуту та культурного
призначення такими як пральні машини (з 78% у 2014 році до 85% у 2016), електропилососи (з
66,9% до 75,1%), морозильники (з 31,3% до 42,6%), персональні комп’ютери (з 29,3% до 35%).
Водночас, зменшилася питома вага домогосподарств, які мають у користуванні
велосипеди, музичні центри, відеокамери, відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі,
цифрові фотоапарати (на 12,2–0,1в.п.).
Слід зазначити, що сім’ї Прикарпаття більше забезпечені, ніж в середньому по Україні,
такими сучасними побутовими товарами як супутникові антени, мікрохвильові печі, ноутбуки,
кухонні комбайни та посудомийні машини. Крім того, більшою є частка домогосподарств, які
користуються автомобілями та велосипедами.
Значна частина товарів, що використовується у побуті, – імпортного виробництва. В
основному, товари тривалого користування домогосподарств області придбані протягом
останніх 10 років, переважна більшість з них куплена новими.
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Стан ринку послуг області у IV кварталі 2016 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж IV
кварталу 2016 року працювало понад 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх
відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг
реалізованих ними послуг за цей період склав 2044,2 млн.грн. Частка послуг, реалізованих
населенню, склала 27,7% від загального обсягу послуг.
Серед видів економічної діяльності значним був попит на послуги вантажного
автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (31,3% загальнообласного
обсягу), з допоміжного обслуговування наземного транспорту (20,9%), у сфері телекомунікацій
(12,6%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (6,4%), з надання в оренду
й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (3,3%), у сфері вищої освіти і з
діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (по
2,8%).
Серед міст обласного значення та районів області найбільша питома вага реалізованих
послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (75,5%), Яремче (9,4%) та Калуша
(3,8%) і Долинського району (3,1%).
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Роздрібна торгівля області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств
(юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців області, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017 року населенню реалізовано товарів
на 2,4 млрд.грн. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–лютого
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 100,4% (по Україні – 100,5%).
За цим показником Івано-Франківщина посіла тринадцяте місце серед регіонів України.
У розрахунку на одну особу населення у січні–лютому поточного року у середньому за
місяць реалізовано товарів у роздріб на 858,4 грн.
Через торгову мережу підприємств продано товарів на 1,4 млрд.грн, що у порівнянних
цінах відповідає обсягу січня–лютого попереднього року.
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Про внесення добрив під урожай сільськогосподарських культур 2016 року
Головне управління статистики інформує. Сільськогосподарськими підприємствами
області (крім малих) під урожай сільськогосподарських культур 2016 року внесено 204,9 тис.ц
мінеральних та 428,9 тис.т органічних добрив, що відповідно на 22,7% та на 3,7% більше, ніж
під урожай попереднього року. У розрахунку на 1 га посівної площі це складає 135 кг
мінеральних добрив (у поживних речовинах) та 2,8 т органічних (проти 114 кг та 2,8 т
відповідно роком раніше). Мінеральними добривами удобрено 91,2% всієї посівної площі (у
2015р. – 88,4%), органічними – 8,2% (9,3%).
У районномі розрізі найбільше мінеральних добрив на 1 га вносили
сільгосппідприємства Долинського (по 622 кг), Городенківського (по 180 кг), Рогатинського (по
161 кг), Снятинського (по 156 кг) та Коломийського (по 143 кг) районів; органічних –
Калуського (по 21,6 т), Галицького (по 8,3 т) та Косівського (по 3,1 т).
Найбільшою є кількість внесених мінеральних добрив на 1 га посівної площі під овочеві
культури (671 кг), картоплю (425 кг), цукрові буряки фабричні (324 кг), ріпак (204 кг) і
пшеницю (149 кг); органічних – під кукурудзу на силос (18,5 т), ріпак (5,7 т) та кукурудзу на
зерно (4 т).
Для забезпечення урожаю 2017р. мінеральними добривами у минулому році удобрено
77,4% посівів озимих культур на зерно та зелений корм, на 1 га їх внесено 66 кг проти 58 кг у
2015р. Органічними добривами підживлено 8,2% площ озимини, кількість внесених на 1 га
добрив збільшилась за рік із 2,3 т до 2,5 т.
Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) проводились роботи з
вапнування грунтів: на площу 10,2 тис.га внесено 55,1 тис.т вапнякового борошна та інших
вапнякових матеріалів. Засоби захисту рослин, у т.ч. пестициди застосовувались на 142,4
тис.га.
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Про кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2017 року
Головне управління статистики інформує. На 1 січня 2017р. у всіх категоріях
сільськогосподарських виробників області нараховувалось 152,3 тис. голів великої рогатої
худоби, у т.ч. 98,2 тис. голів корів, що менше, ніж роком раніше на 3,9% та 1% відповідно.
Чисельність свиней порівняно з 1 січня 2016р. зросла на 1,4% і склала 317,5 тис. голів, овець та
кіз – на 2,1% (29,8 тис. голів), птиці – зменшилась на 5,4% (4,2 млн. голів).
Сільськогосподарськими підприємствами області на 1.01.2017р. утримувалося 7,8%
загальнообласної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 4,3% корів; 67,5% свиней та 26,9%
птиці. За 2016р. агроформуваннями нарощено поголів’я свиней на 3,6% і на 1.01.2017р. їх
нараховувалося 214,2 тис.голів, овець та кіз – на 35,5% (4,2 тис. голів); чисельність птиці
скорочено на 17,5% (1,1 млн. голів). При зменшенні загальної кількості великої рогатої худоби
на 2,5%, якої на 1.01.2017р. утримувалось 11,9 тис. голів, чисельність корів нарощено на 2,4%
(4,2 тис. голів).
У територіальному розрізі агроформуваннями найбільше утримується: великої рогатої
худоби – у Рогатинському (21,3% їх загальної кількості в сільгосппідприємствах),
Коломийському (20,7%), Городенківському (15,8%), Галицькому (15,6%) та Снятинському
(7,5%) районах, овець та кіз – у Коломийському (42,8%), Рогатинському (11,1%), Косівському
(10,3%) та Долинському (9%). Переважаюча чисельність свиней, що утримується
сільгосппідприємствами (97,2%), зосереджена у Калуському, Галицькому та Рогатинському
районах, птиці (83,9%) – у Тисменицькому та Городенківському.
У господарствах населення за 2016р. чисельність великої рогатої худоби скоротилось на
4%, у т.ч. корів – на 1,2%, свиней – на 3%, овець та кіз – на 1,9%.
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Використання палива підприємствами та організаціями області у лютому
2017 року
Головне управління статистики інформує. У лютому 2017р. підприємствами і
організаціями області використано 125,8 млн.м3 газу природного, 554,4 тис.т кам’яного вугілля,
5,2 тис.т палива дизельного, 0,8 тис.т бензину моторного, 0,1 тис.т нафти сирої, включаючи
газовий конденсат та 0,1 тис.т пропану і бутану скраплених.
У порівнянні з лютим 2016р. збільшилося споживання усіх видів палива, зокрема, нафти
сирої, включаючи газовий конденсат, у 1,5 раза, газу природного – на 32,2%, вугілля
кам’яного – на 31%, палива дизельного – на 12%, бензину моторного – на 1,7%.
Через мережу АЗС за лютий 2017р. населенню реалізовано 3,9 тис.т палива
дизельного, що на 7,6% менше, ніж за лютий 2016р., 3,1 тис.т бензину моторного (на 9,5%
менше) та 1,2 тис.т пропану і бутану скраплених (на 24,4% більше).
Станом на 1 березня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси кам’яного
вугілля становили 149,5 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 16,3 тис.т, мазутів
топкових важких – 7,7 тис.т, палива дизельного – 6,5 тис.т, бензину моторного – 0,6 тис.т. У
порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси палива дизельного
збільшилися на 16,3%. Водночас, запаси вугілля кам’яного зменшилися у 2,3 раза, мазутів
топкових важких – на 41,7%, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 27,8%, бензину
моторного – на 9,2%.
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області за підсумками січня–
лютого 2017р. індекс промислової продукції становив 106,2% (в Україні – 100,4%), що
відповідає 7 місцю серед регіонів держави. У лютому порівняно з січнем п.р. промислове
виробництво в області зменшилось на 4,5%, відносно лютого 2016р. – збільшилось на 2,6%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2017р. одержано
приріст промислової продукції на 1,8%, на що вплинуло збільшення обсягів у добуванні сирої
нафти та природного газу на 1,7%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 4,3%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції у січні–лютому п.р. проти
січня–лютого 2016р. становив 99%. Зменшення випуску продукції одержано у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 37,1%, виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,6%, у виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції – на 5,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 2,1%. Поряд із цим збільшено випуск продукції у машинобудуванні на 31,9%,
металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – на 26,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 2,5%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
індекс промислової продукції проти січня–лютого 2016р. склав 114,7%. Електроенергії
вироблено 1940,9 млн.кВт·год, що на 19,9% більше, ніж у січні–лютому минулого року.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні
2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2017р.
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на
0,4 млрд.грн (у січні 2016р. – 2,6 млрд.грн та 0,5 млрд.грн відповідно).
У загальному обсязі реалізації 66,9% становила продукція підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 26,1% – переробної промисловості, 6,4%
– добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – водопостачання, каналізації,
поводження з відходами.
Майже 79% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів та підприємствами машинобудування.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції
склала 2,2%, що відповідає 15 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у
загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав
6,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, з виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,7%, хімічних
речовин і хімічної продукції – 2,7%, з добування сирої нафти та природного газу – 2,6%,
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
2,3%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 2,7
тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (75,7 тис.грн),
Івано-Франківську (5,5 тис.грн), Калуші (4,1 тис.грн) та Долинському районі (3 тис.грн).
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 74% займала
енергія, 17,1% – товари проміжного споживання, 6,9% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.

Начальник

О.Бліннікова

© При використанні інформації, посилання на Головне
статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

управління

Прес-випуск
Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–лютому 2017р. підприємствами області
виконано будівельних робіт на суму 133,4 млн.грн., або 1,6% загальнодержавного обсягу
будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2016р. становив 115,3%. За цими
показниками область посіла 12 місце серед регіонів держави.
Зведення будівель збільшилося на 5,5%, у т.ч. нежитлових – у 1,7 раза. Водночас
будівництво житлових будівель зменшилося на 34,8%. Інженерних споруд зведено на 34,1%
більше, ніж у січні–лютому торік. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення
склали 76,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний
ремонти – 15,4% та 7,8% відповідно.
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Зовнішня торгівля області товарами у січні 2017 року
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні
2017р. становили 56,2 млн.дол. США, імпорту – 23,2 млн.дол. США. Проти січня 2016р. обсяги
експорту збільшилися у 2,6 раза, імпорту – зменшилися на 3,9%. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 33 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту
– 2,42.
За обсягами експорту товарів область посіла 13 місце серед регіонів України, а за
індексом їх зростання – перше місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 67 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Румунії, Іспанії, Єгипту, Ізраїлю,
Польщі, Чехії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 35,6 млн.дол. США або 63,3%
від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем 2016р. у 2,3 раза.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного
походження, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Румунії, Німеччини, Польщі, Російської
Федерації, Китаю, Чехії, Італії, Угорщини.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 17,9 млн.дол. США або 77,2% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня 2016р. на 12,4%.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та
електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, продукції хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту текстильних
матеріалів та текстильних виробів, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних
матеріалів, недорогоцінних металів та виробів з них.
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Індекс споживчих цін у лютому 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними
Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в лютому 2017р. порівняно з
попереднім місяцем в Україні зросли на 1,0%, з початку року – на 2,1% (без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення АТО), в області – на 1,4% та 3,3% відповідно.
Приріст споживчих цін у лютому зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,3–1% у
Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Житомирській,
Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, м.Києві до 1,1–1,5% у Волинській, Одеській, Донецькій, Київській, Рівненській,
Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Херсонській
областях.
На споживчому ринку області в лютому продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 1,4%. На 4,9–1,4% зросли ціни на молоко та молочні продукти, фрукти, масло,
хліб, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби.
Водночас суттєво подешевшали яйця (на 20,5%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%
перш за все за рахунок підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій
на 24,5%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,3% спричинено в основному
подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 9,5%, палива та
мастил – на 2,7%.
Разом з тим, одяг і взуття подешевшали на 4,5%, зокрема, одяг – на 4,5%, взуття – на
4,4%.
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня
2017р. становила 1379,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 774,8 тис. –
у сільській місцевості. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 2,4 тис. осіб.
Кількість живонароджених у 2016р. становила 14,7 тис., померлих – 17,2 тис. осіб.
Зайнятість та безробіття
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець
січня 2017р. становила 11,9 тис. осіб, що на 6,1% більше, ніж на кінець грудня 2016р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця збільшився на
0,1 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.
Доходи населення
У cічні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5218 грн,
що на 4,5% більше, ніж у грудні 2016р. та на 46,3% більше, ніж у січні 2016р. Індекс реальної
заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 102,4%, відносно січня
2016р. – 129,5%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 лютого 2017р.
склала 5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р. Упродовж січня
2017р. сума заборгованості зменшилась на 8,7%.
На підприємства-банкрути припадає 94,9% загальної суми боргу, на економічно неактивні
підприємства – 5,1%.
Соціальний захист
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні
2017р. звернулося 15,5 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у
2016р. 28,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 11,4 тис. домогосподарств, у

сільській місцевості – 17,3 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. склала 56,8
млн.грн, з неї у міських поселеннях – 18,5 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2017р. склав 1979,9 грн (у
грудні 2016р. – 1695,7 грн).
Крім того, 1029 домогосподарствам (36,5% із числа тих, які звернулися) було
призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 1017 домогосподарствам сільської
місцевості.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у січні 2017р. у розрахунку на одне
домогосподарство становив 2009,9 грн (у грудні 2016р. – 2005 грн).
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні
2017р. становила 4,1 млн.грн.
Роздрібна торгівля
.
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту
підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив
1240,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до
січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106%.
Капітальні інвестиції
За січень–грудень 2016р. у розвиток економіки області за рахунок усіх джерел
фінансування було вкладено 6563,5 млн.грн капітальних інвестицій, з яких 99,3% склали
інвестиції в матеріальні активи. Обсяг капітальних інвестицій порівняно з січнем–груднем
2015р. зменшився на 34,7%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р.
становив 95,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 87,4%, у господарствах
населення – 100,2%.
За січень 2017р. реалізовано на забій 11,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій
масі), що на 0,9% більше порівняно з січнем 2016р., вироблено 19,7 тис.т молока (на 0,5%
менше) та 20,6 млн.шт яєць (на 30,6% менше).
За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала
159,8 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 100 тис. (на 1,1%
менше); свиней – 314,8 тис. (на 1% більше), овець та кіз – 29,2 тис. (на 2,8% більше), птиці всіх
видів – 3947,3 тис. голів (на 4% менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень п.р. порівняно з січнем 2016р. зріс у 1,9 раза, у
т.ч продукції рослинництва – у 15,9 раза, тваринництва – на 11,5%.
На 1 лютого 2017р. у великих та середніх сільськогоcподарських підприємствах і
підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності
141,3 тис.т зерна або на 38,7% менше, ніж на 1 лютого 2016р. Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні п.р. становила 3579,1 грн
за т (у січні 2016р. – 2961,1 грн).
Промисловість
У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110%, у
т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,7%, переробній промисловості –
109,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 117%.
У переробній промисловості збільшення випуску продукції проти січня попереднього
року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10%, металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 27,5%,
гумових і пластмасових виробів – на 34,7%, машинобудуванні – на 53%. Разом з тим,
зменшено випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності (на 7,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (на 28,9%).
Підприємствами області за 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на 35 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,1 млрд.грн.
Будівництво
У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 52,4
млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив
97,8%.
Зведення будівель скоротилося на 20%, у т.ч. житлових – на 41,5%. Водночас
будівництво нежитлових будівель збільшилося на 18,4%, інженерних споруд – на 39,7%.
У 2016р. прийнято в експлуатацію 3832 квартири загальною площею
тис.м2, що на 43,8% менше, ніж у 2015р.

480,8

Транспорт
У січні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області
(включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 644 тис.т
вантажів, що на 19,2% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту
становив 70,6 млн.ткм або на 15,8% більше від обсягу січня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 5,2 млн. пасажирів, що
на 24,7% менше від обсягів січня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного
транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 85,3 млн.пас.км (на 0,9% більше).
Зовнішньоекономічна діяльність.
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2016р.
становили 545,6 млн.дол. США, імпорту – 392,8 млн.дол. США. Проти 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 152,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2016р. порівняно з
попереднім роком збільшилися на 17,1%, імпорту – на 29,7% і становили відповідно 53,2 та 17,1
млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 36,1 млн.дол. США.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін в Україні у січні
2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,1% (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції), в області – 101,9%.
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Прес-випуск
Стан виплати заробітної плати на
підприємствах, в організаціях міст і
районів області на 1 лютого 2017 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 лютого 2017р. заборгованість із
виплати заробітної плати становила 5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати праці,
нарахованого за січень 2017р.
Порівняно з 1 січня 2017р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 478 тис.грн,
або на 8,7%. Зменшення заборгованості спостерігалось у м.Калуші; погашено борг у
Коломийському районі. У м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі сума боргу збільшилась
на 2,2% та 13,9% відповідно. У м.Коломиї заборгованість із виплати заробітної плати
залишилась на рівні 1 січня 2017р.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру
(4,9 млн.грн, або
97,5%), на м.Калуш припадає 1,5% боргу, на Тлумацький район – 0,8%, на м.Коломия – 0,2%.
На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
У містах Калуші та Коломиї, Тлумацькому районі вся сума заборгованості з виплати
заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 94,8% суми боргу утворено на підприємствах щодо
яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (254,7 тис.грн) утворена у м.ІваноФранківську (5,2% у структурі боргу по місту).

Начальник

О.Бліннікова
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Прес-випуск
Заробітна плата штатних працівників
на підприємствах, в організаціях
міст та районів області у 2016 році
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб по області у 2016р. становив 4202 грн, що на
23,5% більше, ніж
у 2015р.
Середньообласний показник рівня заробітної плати у 2016р. перевищено у м.Бурштині
(6040 грн), Долинському (5572 грн), Тисменицько-му (4963 грн), Богородчанському (4622 грн),
Надвірнянському (4535 грн), Калуському (4403 грн) районах, м.Івано-Франківську (4371 грн) та
Рожнятівському районі (4282 грн). Найнижчий рівень оплати праці, який не перевищував 73%
від середнього по економіці області, спостерігався у Коломийському
(3029 грн),
Снятинському (3041 грн) та Тлумацькому
(3068 грн) районах.
Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у 2016р.
порівняно з попереднім роком спостерігалось в усіх містах обласного значення та районах.
Найвищі темпи росту зафіксовані у Тисменицькому (142,3%), Богородчанському (128,9%),
Городенківському (128,7%), Галицькому (128,3%) районах, дещо нижчі – у містах Бурштині
(110,7%) та Болехові (112,5%), Калуському (115,9%), Долинському (116,6%) та
Надвірнянському (118,1%) районах.
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Прес-випуск
Стан ринку послуг міст та районів області

у IV кварталі 2016 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом IV кварталу
2016 року працювало 1825 підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є
надання послуг. Найбільша їх частка знаходилася у містах Івано-Франківську (41,8% від
загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші (8,3%), Коломиї (7,1%) та
Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (4,9%), Долинському та Косівському (по 3,9%) і
Тисменицькому (2,8%) районах.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області, склав
2044,2 млн.грн. Понад 75% обсягів реалізованих послуг належало підприємствам обласного
центру, 9,4% – м.Яремче, 3,8% – м.Калуша, 3,1% – Долинського району. Питома вага інших
міст обласного значення та районів склала від 1,3% до 0,2%.
Населенню області надано 27,7% від загального обсягу реалізованих послуг. Вагомою
була частка послуг, реалізованих населенню у містах Яремче (80,2% від загального обсягу
наданих послуг), Коломиї та Бурштині (по 75,5%), Івано-Франківську (22,1%), а також у
Снятинському (69,5%), Косівському (46%), Рогатинському (32,8%) та Калуському (24,6%)
районах.
Послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення речей
займали значну питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг у містах Болехові (84,7%
від загального обсягу наданих послуг), Калуші (55,2%), Івано-Франківську (34,3%), Галицькому
(67,1%), Калуському (63,2%), Надвірнянському (63%), Долинському (41,5%) та Рожнятівському
(30,6%) районах; іншого пасажирського наземного транспорту – у м.Коломиї (23,7%),
Снятинському (35,4%), Калуському (18,8%), Рогатинському (14,5%) та Косівському (11,7%)
районах; послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – у
Городенківському (79,2%), Коломийському (76,5%), Тлумацькому (72,8%), Верховинському
(72%), Богородчанському (71,9%) та Рогатинському (44,5%) районах; з діяльності засобів
розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання – у Галицькому (5,4%)
районі; з діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування – у Снятинському
(7,9%) районі; із надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна – у м.Коломиї (14,9%), Тисменицькому (23,4%), Рожнятівському (20,8%) та
Надвірнянському (7,9%) районах; з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання
послуг технічного консультування – у м.Коломиї (7,7%), Тисменицькому (45%) районі; з
комплексного обслуговування об’єктів – у містах Коломиї (12,5%) та Калуші (4,9%),
Надвірнянському районі (6,9%); із діяльності лікарняних закладів – у Рогатинському (21,4%),
Косівському (14,1%), Тисменицькому (9,1%) та Верховинському (5,2%) районах. Послуги з
діяльності туристичних агентств і туристичних операторів, з діяльності готелів і подібних
засобів тимчасового розміщування, з надання в оренду інших машин, устаткування і товарів
займали значну питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг підприємствами м.Яремче
(відповідно 66,6%, 20,9% та 5,9%); послуги у сфері телекомунікацій (електрозв’язку) та вищої
освіти – у місті Бурштині (відповідно 48,8% та 18,7%).
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До Міжнародного жіночого дня
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2017 року (за попередніми
даними) в Івано-Франківській області проживало 1377,2 тис. осіб, з яких більше половини
(53%) – це представниці «слабкої статі».
Кількісне співвідношення між жінками та чоловіками змінюється в залежності від віку.
Серед новонароджених традиційно переважає частка осіб чоловічої статі: загалом серед
новонароджених у 2016 року на 100 дівчаток припадало 109 хлопчиків. В старших вікових
групах відсоток осіб жіночої статі поступово зростає, і вже, починаючи з віку 43 роки, в
структурі населення області переважають жінки. Середній вік жінок у 2015 році становив 41
рік, тоді як у чоловіків – 36,5 років (по Україні 43,3 та 38,1 відповідно).
У 2016 році в області зареєстровано 8 тис. шлюбів (у 2015 році – 9,6 тис.). Найбільша
кількість одружень у жінок (43,1%) припала на вікову групу 20–24 роки. Середній вік жінок, які
взяли шлюб у 2016 році, складав 26 років, а чоловіків – 29 років. Серед жінок, які зареєстрували
шлюб, 81,2% ніколи не перебували у шлюбі, 17,2% – розлучені і 1,6% – удови. У
зареєстрованому шлюбі народилось 13 тис. дітей (88,6% від загальної кількості народжених).
Середній вік матерів, які минулого року народили дитину, становив 27 років, а жінок, що
народили первістка – 24 роки.
У вищих навчальних закладах області традиційно частка студенток перевищує частку
студентів–чоловіків (на початок 2016/17 навчального року 58,5% та 41,5% відповідно). У
розподілі студентів за напрямами підготовки у вищих навчальних закладах жінки переважають
за такими галузями знань як «освіта», «охорона здоров’я», «гуманітарні науки», «соціальні та
поведінкові науки», «сфера обслуговування».
У загальній кількості працівників, зайнятих в економіці області у 2016 році, жінки становили
майже 58%. Жіноча праця була більш поширена у поштовій та кур’єрській діяльності, де
питома вага жінок у загальній кількості штатних працівників становила 88,8%, сфері охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги (82,2%), освіті (76,4%), а серед промислових видів
діяльності найбільше використовується жіноча праця у текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (73,8%), виробництві харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів (52,1%).
Рівень зайнятості у жінок є традиційно нижчим, ніж у чоловіків і у 2015 році складав
47,2% проти 63% у представників «сильної статі». Пік зайнятості у жінок припадає на вік від 40
до 49 років (71,5%), у чоловіків – від 30 до 34 років (86,5%). Рівень безробіття (за методологією
МОП) у чоловіків (8,6%) переважає над цим показником у жінок (8,2%).
Середньомісячна номінальна заробітна плата жінок у 2016 році склала 3651 грн і була
нижчою на 26,2%, ніж чоловіків і на 13,1% від середньообласного показника. Вищою, ніж у
чоловіків, була заробітна плата у жінок, зайнятих у сфері наукових досліджень та розробок (на
10,3%), адміністративного та допоміжного обслуговування (на 7,7%), операцій з нерухомим
майном (на 5,9%).
На обліку в органах Пенсійного фонду області станом на 1 січня 2017 року перебувало
225,9 тис. жінок-пенсіонерів, що становить 64,2% від загальної кількості пенсіонерів. Середній
розмір призначеної місячної пенсії жінок був нижчим на 14,7%, ніж чоловіків і на 5,8% від
середнього рівня по області.
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Обсяги експорту–імпорту послуг за містами та районами
за 2016 рік
Експорт

Імпорт

тис.дол.
США

у % до
2015р.

у % до
загального
обсягу

тис.дол.
США

у % до
2015р.

у % до
загального
обсягу

Область

53184,9

117,1

100,0

17146,6

129,7

100,0

36038,3

м.Івано-Франківськ
м.Болехів
м.Бурштин
м.Калуш
м.Коломия
м.Яремче

35506,1
…1
–
2628,0
1678,7
246,2

141,2
…1
–
75,6
106,9
115,4

66,8
…1
–
4,9
3,2
0,5

8119,4
…1
–
1683,8
190,9
85,0

125,3
…1
–
80,3
70,0
7325,9

47,4
…1
–
9,8
1,1
0,5

27386,7
…1
–
944,2
1487,8
161,2

–
…1
…1
–
2764,7

–
…1
…1
–
65,7

–
…1
…1
–
5,2

…1
–
…1
–
1080,0

…1
–
…1
–
148,7

…1
–
…1
–
6,3

…1
…1
…1
–
1684,7

…1
–
–
…1
…1
–
…1
8893,2
–

–
–
–
…1
…1
–
…1
94,4
–

…1
–
–
…1
…1
–
…1
16,7
–

…1
–
–
–
28,9
1471,6
–
…1
–

…1
–
–
–
58,9
362,2
–
…1
–

…1
–
–
–
0,2
8,6
–
…1
–

…1
–
–
…1
…1
–1471,6
…1
…1
–

райони
Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький
1

Сальдо

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про
державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

Прес-випуск
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2017р.
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на
0,4 млрд.грн (у січні 2016р. – 2,6 млрд.грн та 0,5 млрд.грн відповідно).
У загальному обсязі реалізації 66,9% становила продукція підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 26,1% – переробної промисловості, 6,4% –
добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – водопостачання, каналізації, поводження з
відходами.
Майже 79% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів та підприємствами машинобудування.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції
склала 2,2%, що відповідає 15 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у
загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав
6,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, з виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,7%, хімічних
речовин і хімічної продукції – 2,7%, з добування сирої нафти та природного газу – 2,6%,
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
2,3%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 2,7
тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (75,7 тис.грн),
Івано-Франківську (5,5 тис.грн), Калуші (4,1 тис.грн) та Долинському районі (3 тис.грн).
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 74% займала
енергія, 17,1% – товари проміжного споживання, 6,9% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.
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Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень 2017р. підприємствами області
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, що склало 2,2% її
загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (37,4%
загальнообласного обсягу), Бурштина (31,8%), Калуша (7,4%), Долинського (5,6%),
Тисменицького (5,2%) та Рожнятівського (4,3%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Надвірнянського району склала 2,9%, Рогатинського – 1,5%, м.Коломиї – 0,8%,
Снятинського – 0,6%, Богородчанського – 0,5%, м.Болехова, Галицького та Коломийського
районів – по 0,4%, Косівського – 0,3%, Городенківського та Калуського районів – по 0,2%,
Тлумацького – 0,1%, м.Яремче та Верховинського району – до 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 2,7
тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (75,7 тис.грн), ІваноФранківську (5,5 тис.грн), Калуші (4,1 тис.грн) та Долинському районі (3 тис.грн).
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 74% займала
енергія, 17,1% – товари проміжного споживання, 6,9% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 2% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка
енергії в обсягах реалізації була у містах Бурштині (99,8%), Яремче (83,8%), Івано-Франківську
(83%), Косівському (84,6%) та Долинському (82,7%) районах; частка споживчих товарів
короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (57,4%), Коломиї (41,7%),
Калуші (11,2%), Івано-Франківську (9,6%), Городенківському (73,4%), Верховинському
(48,1%), Галицькому (46,2%), Коломийському (31,6%), Рогатинському (31,2%), Снятинському
(27,6%), Тлумацькому (19,8%), Надвірнянському (9,1%), Тисменицькому (8,3%) та Косівському
(7,3%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (4,4%), Калуші
(3,2%), Коломиї (2,3%) та Калуському (18,2%) районі. Товари проміжного споживання
переважали у містах Болехові, Калуші, Коломиї, Богородчанському, Верховинському,
Галицькому, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському,
Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі
склала 19–98%.
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Про кількість сільськогосподарських тварин
на 1 січня 2017 року
Головне управління статистики інформує. На 1 січня 2017р. у всіх категоріях
сільськогосподарських виробників області нараховувалось 152,3 тис. голів великої рогатої
худоби, у т.ч. 98,2 тис. голів корів, що менше, ніж роком раніше на 3,9% та 1% відповідно.
Чисельність свиней порівняно з 1 січня 2016р. зросла на 1,4% і склала 317,5 тис. голів, овець та
кіз – на 2,1% (29,8 тис. голів), птиці – зменшилась на 5,4% (4,2 млн. голів).
Сільськогосподарськими підприємствами області на 1.01.2017р. утримувалося 7,8%
загальнообласної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. 4,3% корів; 67,5% свиней та 26,9%
птиці. За 2016р. агроформуваннями нарощено поголів’я свиней на 3,6% і на 1.01.2017р. їх
нараховувалося
214,2 тис.голів, овець та кіз – на 35,5% (4,2 тис. голів); чисельність
птиці скорочено на 17,5% (1,1 млн. голів). При зменшенні загальної кількості великої рогатої
худоби на 2,5%, якої на 1.01.2017р. утримувалось 11,9 тис. голів, чисельність корів нарощено
на 2,4% (4,2 тис. голів).
У територіальному розрізі агроформуваннями найбільше утримується: великої рогатої
худоби – у Рогатинському (21,3%
їх загальної кількості в сільгосппідприємствах),
Коломийському (20,7%), Городенківському (15,8%), Галицькому (15,6%) та Снятинському
(7,5%) районах, овець та кіз – у Коломийському (42,8%), Рогатинському (11,1%), Косівському
(10,3%) та Долинському (9%). Переважаюча чисельність
свиней, що утримується
сільгосппідприємствами (97,2%), зосереджена у Калуському, Галицькому та Рогатинському
районах, птиці (83,9%) – у Тисменицькому та Городенківському.
У господарствах населення за 2016р. чисельність великої рогатої худоби скоротилось на
4%, у т.ч. корів – на 1,2%, свиней – на 3%, овець та кіз – на 1,9%.
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Індекс споживчих цін у лютому 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними
Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в лютому 2017р. порівняно з
попереднім місяцем в Україні зросли на 1,0%, з початку року – на 2,1% (без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення АТО), в області – на 1,4% та 3,3% відповідно.
Приріст споживчих цін у лютому зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,3–1% у
Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Житомирській,
Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській,
Миколаївській, м.Києві до 1,1–1,5% у Волинській, Одеській, Донецькій, Київській, Рівненській,
Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Херсонській
областях.
На споживчому ринку області в лютому продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 1,4%. На 4,9–1,4% зросли ціни на молоко та молочні продукти, фрукти, масло,
хліб, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби.
Водночас суттєво подешевшали яйця (на 20,5%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%
перш за все за рахунок підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій
на 24,5%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,3% спричинено в основному подорожчанням
проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 9,5%, палива та мастил – на 2,7%.
Разом з тим, одяг і взуття подешевшали на 4,5%, зокрема, одяг – на 4,5%, взуття – на
4,4%.
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Робота аспірантури та докторантури в області
Головне управління статистики інформує. Підготовку наукових кадрів в області
здійснюють 5 аспірантур та 4 докторантури, які діють при 4 вищих навчальних закладах та
науковій установі «Український НДІ гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака». У 2016р.
навчалось 505 аспірантів, що на 44 особи (на 8%) більше, ніж у попередньому році, докторантів
– 35 осіб проти 25 осіб роком раніше (на 40% більше).
У загальній кількості аспірантів жінки складали 56,8%, водночас серед докторантів їх
частка становила 31,4%. Вік до 25 років мали 35,2% аспірантів, 25–29 років – 40,4%, 30–34
років – 11,9%, 35–59 років – 12,5%; докторанти у віці 26–39 років становили 62,9%, решта – у
віці 40–59 років.
Переважна більшість майбутніх наукових кадрів навчалась за рахунок державного
бюджету: в аспірантурах – 384 особи (76% від загальної кількості), у докторантурах – 31 особа
(88,6%).
Прийом до аспірантури у 2016р. у порівнянні з попереднім роком зменшився на 29,7% (з
158 до 111 осіб), до докторантури – збільшився у 1,6 раза і склав 16 осіб.
У 2016р. аспірантуру закінчили 135 осіб, що на 30 осіб, або на 18,2% менше, ніж у 2015р.,
докторантуру, як і у попередньому році, – 5 осіб. Частка осіб, які закінчення аспірантури та
докторантури поєднали із захистом дисертації та отриманням наукового ступеня, становила
відповідно 29,6% та 40%.

Начальник

О.Бліннікова

© При використанні інформації, посилання на Головне
статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ

управління

Прес-випуск
До Всеукраїнського дня
боротьби із захворюванням на туберкульоз
Головне управління статистики інформує. На кінець 2016 року на обліку в лікувальнопрофілактичних закладах області перебувало 836 хворих на туберкульоз, більшість з яких
(94,7%) хворіла на активну форму туберкульозу легенів. З усієї кількості хворих 62,7%
становлять сільські жителі. Крім того, під наглядом у медичних закладах перебували 13,6 тис.
осіб з ризиком до захворювання на туберкульоз та його рецидиву, з них більше половини
(53,1%) – сільські жителі.
Упродовж 2016 року в області зареєстровано 718 осіб з уперше в житті встановленим
діагнозом активного туберкульозу, що на 17,7% більше, ніж у попередньому році, і у
розрахунку на 100 тис. населення складає 52,1 особи (у 2015 році – 66,8 особи проти 85,1 в
середньому по Україні). Із загальної кількості хворих, яким торік встановлено такий діагноз,
63,6% – жителі сільської місцевості, 23,1% – особи у віці 18–34 роки; при цьому чоловіків у 2,4
раза більше, ніж жінок – 504 проти 214 осіб.
У 2016 році на Івано-Франківщині від туберкульозу померло 86 осіб, що на 27,1%
менше, ніж у попередньому, на 100 тис. населення припадало 6,2 смерті проти 8,6 у 2015 році.
Питома вага померлих від туберкульозу склала 0,5% від загальної кількості померлих. Кількість
померлих від цієї недуги у сільській місцевості у 2,1 раза більша, ніж у міських поселеннях: 58
проти 28 осіб. У порівнянні з 2015 роком кількість померлих від туберкульозу у міських
поселеннях зменшилась на 22,2%, у сільській місцевості – на 29,3%. Найбільша кількість
смертей (62,8%) припадає на осіб у віці 35–54 роки, серед померлих переважає частка чоловіків
(84,9%).
Довідково: Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, який щороку
відзначається 24 березня, встановлений в Україні Указом Президента України від 22 березня
2002 року за ініціативи Громадського руху "Українці проти туберкульозу".
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Про надання населенню субсидій у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулись 240,9 тис. домогосподарств області
(на 17,8% більше, ніж у 2015р.), з них 30,8% – вперше. П’ята частина усіх звернень (19,7%) припадає на
домогосподарства м.Івано-Франківська. Серед районів області найбільше звернень надійшло від
домогосподарств Коломийського та Тисменицького районів (відповідно 11,9% та 9,5% від загальної їх
кількості), найменше – від домогосподарств міст Болехова та Яремче (0,5% та 1,3% відповідно),
Верховинського, Калуського, Долинського, Рогатинського районів (1,1% – 2,2%).
Упродовж 2016р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг та електроенергії 269,6 тис. домогосподарств, враховуючи звернення, які надійшли
наприкінці 2015р., але призначено субсидії їм було у 2016р., з них у міських поселеннях – 124,6
тис. домогосподарств (46,2%), у сільській місцевості – 145 тис. (53,8%).
Частка домогосподарств, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, у грудні 2016р. становила 46,6% від загальної загальної кількості домогосподарств
області. Із усієї кількості домогосподарств, які отримали субсидії у грудні минулого року, 17,9% – це
домогосподарства м. Івано-Франківська, 6% – м.Калуша, 10,3% – Тисменицького, 6,9% – Надвірнянського
районів, найменша їх частка – у містах Яремче, Болехові та Бурштині (1% – 1,3%), Верховинському та
Долинському районах (0,8% та 2,9% відповідно).
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у 2016р., становила 293,4 млн.грн (у 2015р. – 119,6 млн.грн), з неї у міських
поселеннях – 99,6 млн.грн, у сільській місцевості – 193,8 млн.грн. Із загальної суми відшкодувань,
призначених домогосподарствам області у минулому році, майже дві третини (63%) припадає на м. ІваноФранківськ, Тисменицький, Рожнятівський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Снятинський та
Галицький райони.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2016р. в середньому по області становив 1695,7
грн проти 1627,4 грн у грудні 2015р. Найвищим цей показник був у Тисменицькому, Богородчанському та
Снятинському районах (2481 – 2245 грн), у Тлумацькому, Коломийському та Косівському районах він
дещо перевищував 2000 грн. Нижчим від середньообласного показника був розмір призначеної субсидії у
розрахунку на одне домогосподарство у містах Болехові, Бурштині, Яремче, Калуші, Івано-Франківську,
Коломиї (499 – 1606 грн), Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському,
Рожнятівському районах (451 грн – 1654 грн).
Крім того, упродовж 2016р. 21,6 тис. домогосподарств (85,4% із числа тих, які звернулися)
призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного
побутового палива. Більше половини таких господарств знаходиться у Надвірнянському (22,1%),
Косівському (19,6%) та Рожнятівському (11,1%) районах; значна частка їх у Верховинському (9,2%),
Калуському (5,6%) та Богородчанському (5,1%) районах.
Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам протягом минулого року на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, становить 39,6
млн.грн, з неї у сільській місцевості – 38,8 млн.грн (98%). Майже дві третини (61,2%) загальної суми
призначених коштів готівкою припадає на домогосподарства Калуського, Богородчанського,
Рожнятівського, Тисменицького районів.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою у розрахунку на одне домогосподарство у грудні
2016 р. в середньому по області становив 2005 грн проти 1317 грн у грудні 2015р. Найвищим цей показник
був у Городенківському та Тисменицькому районах (понад 3 тис. грн). В межах від 2 до 3 тис. грн був
середній розмір таких субсидій у містах Калуші, Коломиї, Івано-Франківську, Яремче та Рогатинському,
Коломийському, Калуському, Галицькому, Косівському, Снятинському, Верховнському, Рожнятівському
та Богородчанському районах. Нижче середньообласного (менше 2 тис.грн) – у Надвірнянському,
Долинському та Тлумацькому районах.
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Роздрібна торгівля області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств
(юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців області, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017 року населенню реалізовано товарів
на 2,4 млрд.грн. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–лютого
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 100,4% (по Україні – 100,5%).
За цим показником Івано-Франківщина посіла тринадцяте місце серед регіонів України.
У розрахунку на одну особу населення у січні–лютому поточного року у середньому за
місяць реалізовано товарів у роздріб на 858,4 грн.
Через торгову мережу підприємств продано товарів на 1,4 млрд.грн, що у порівнянних
цінах відповідає обсягу січня–лютого попереднього року.
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Використання палива
підприємствами та організаціями області
у лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. У лютому 2017р. підприємствами і
організаціями області використано 125,8 млн.м3 газу природного, 554,4 тис.т кам’яного вугілля,
5,2 тис.т палива дизельного,
0,8 тис.т бензину моторного, 0,1 тис.т нафти сирої,
включаючи газовий конденсат та 0,1 тис.т пропану і бутану скраплених.
У порівнянні з лютим 2016р. збільшилося споживання усіх видів палива, зокрема, нафти
сирої, включаючи газовий конденсат, у 1,5 раза, газу природного – на 32,2%, вугілля
кам’яного – на 31%, палива дизельного – на 12%, бензину моторного – на 1,7%.
Через мережу АЗС за лютий 2017р. населенню реалізовано 3,9 тис.т палива
дизельного, що на 7,6% менше, ніж за лютий 2016р., 3,1 тис.т бензину моторного (на 9,5%
менше) та 1,2 тис.т пропану і бутану скраплених (на 24,4% більше).
Станом на 1 березня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси кам’яного
вугілля становили 149,5 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 16,3 тис.т, мазутів
топкових важких – 7,7 тис.т, палива дизельного – 6,5 тис.т, бензину моторного – 0,6 тис.т. У
порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси палива дизельного
збільшилися на 16,3%. Водночас, запаси вугілля кам’яного зменшилися у 2,3 раза, мазутів
топкових важких – на 41,7%, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 27,8%, бензину
моторного – на 9,2%.
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Забезпеченість домогосподарств
Прикарпаття товарами тривалого
користування
Життя сучасної людини неможливо уявити без товарів тривалого користування:
побутова техніка, транспортні засоби, аудіо-відеотехніка, оргтехніка, мобільні телефони –
товари, які не лише створюють комфортні умови життя та поліпшують повсякденний побут
домогосподарств, але і свідчать про достатній рівень матеріального добробуту сімей.
Останніми роками відбуваються позитивні зміни у рівні добробуту населення, про що свідчать
результати вибіркового опитування домогосподарств області щодо наявності у них товарів
тривалого користування, проведеного працівниками Головного управління статистики
наприкінці 2016 року. Так, переважна частка сімей Івано-Франківщини мають у своєму
користуванні холодильники (99,4%), телевізори (96,3%), пральні машини (85%),
електропилососи (75,1%), мікрохвильові печі (54,1%). Мобільними телефонами користуються
94,7% домогосподарств, з них 81,5% мають їх по два і більше.
Щодо транспортних засобів, то із загальної кількості домогосподарств області (451,5
тис.) майже кожна четверта сім’я Прикарпаття забезпечена автомобілем. У порівняні з
результатами попереднього опитування, яке проводилось у 2014 році, частка домогосподарств,
що мають у користуванні автомобіль, збільшилася з 16,3% до 24,8%. Спостерігається також
зростання забезпеченості прикарпатців сучасними товарами домашнього побуту та культурного
призначення такими як пральні машини (з 78% у 2014 році до 85% у 2016), електропилососи (з
66,9% до 75,1%), морозильники (з 31,3% до 42,6%), персональні комп’ютери (з 29,3% до 35%).
Водночас, зменшилася питома вага домогосподарств, які мають у користуванні
велосипеди, музичні центри, відеокамери, відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі,
цифрові фотоапарати (на 12,2–0,1в.п.).
Слід зазначити, що сім’ї Прикарпаття більше забезпечені, ніж в середньому по Україні,
такими сучасними побутовими товарами як супутникові антени, мікрохвильові печі, ноутбуки,
кухонні комбайни та посудомийні машини. Крім того, більшою є частка домогосподарств, які
користуються автомобілями та велосипедами.
Значна частина товарів, що використовується у побуті, – імпортного виробництва. В
основному, товари тривалого користування домогосподарств області придбані протягом
останніх 10 років, переважна більшість з них куплена новими.

Начальник

О.Бліннікова
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Прес-випуск
Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–лютому 2017р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 133,4 млн.грн., або 1,6% загальнодержавного
обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2016р. становив 115,3%.
За цими показниками область посіла 12 місце серед регіонів держави.
Зведення будівель збільшилося на 5,5%, у т.ч. нежитлових – у 1,7 раза. Водночас
будівництво житлових будівель зменшилося на 34,8%. Інженерних споруд зведено на 34,1%
більше, ніж у січні–лютому торік. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення
склали 76,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний
ремонти – 15,4% та 7,8% відповідно.
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Прес-випуск
Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–лютому 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області за підсумками січня–
лютого 2017р. індекс промислової продукції становив 106,2% (в Україні – 100,4%), що
відповідає 7 місцю серед регіонів держави. У лютому порівняно з січнем п.р. промислове
виробництво в області зменшилось на 4,5%, відносно лютого 2016р. – збільшилось на 2,6%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–лютому 2017р. одержано
приріст промислової продукції на 1,8%, на що вплинуло збільшення обсягів у добуванні сирої
нафти та природного газу на 1,7%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 4,3%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції у січні–лютому п.р. проти
січня–лютого 2016р. становив 99%. Зменшення випуску продукції одержано у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 37,1%, виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,6%, у виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції – на 5,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 2,1%. Поряд із цим збільшено випуск продукції у машинобудуванні на 31,9%,
металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – на 26,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 2,5%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
індекс промислової продукції проти січня–лютого 2016р. склав 114,7%. Електроенергії
вироблено 1940,9 млн.кВт·год, що на 19,9% більше, ніж у січні–лютому минулого року.
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Прес-випуск
Про внесення добрив під урожай
сільськогосподарських культур 2016 року
Головне управління статистики інформує. Сільськогосподарськими підприємствами
області (крім малих) під урожай сільськогосподарських культур 2016 року внесено 204,9 тис.ц
мінеральних та 428,9 тис.т органічних добрив, що відповідно на 22,7% та на 3,7% більше, ніж
під урожай попереднього року. У розрахунку на 1 га посівної площі це складає 135 кг
мінеральних добрив (у поживних речовинах) та 2,8 т органічних (проти 114 кг та 2,8 т
відповідно роком раніше). Мінеральними добривами удобрено 91,2% всієї посівної площі (у
2015р. – 88,4%), органічними – 8,2% (9,3%).
У районномі розрізі найбільше мінеральних добрив на 1 га вносили
сільгосппідприємства Долинського (по 622 кг), Городенківського (по 180 кг), Рогатинського (по
161 кг), Снятинського (по 156 кг) та Коломийського (по 143 кг) районів; органічних –
Калуського (по 21,6 т), Галицького (по 8,3 т) та Косівського (по 3,1 т).
Найбільшою є кількість внесених мінеральних добрив на 1 га посівної площі під овочеві
культури (671 кг), картоплю (425 кг), цукрові буряки фабричні (324 кг), ріпак (204 кг) і
пшеницю (149 кг); органічних – під кукурудзу на силос (18,5 т), ріпак (5,7 т) та кукурудзу на
зерно (4 т).
Для забезпечення урожаю 2017р. мінеральними добривами у минулому році удобрено
77,4% посівів озимих культур на зерно та зелений корм, на 1 га їх внесено 66 кг проти 58 кг у
2015р. Органічними добривами підживлено 8,2% площ озимини, кількість внесених на 1 га
добрив збільшилась за рік із 2,3 т до 2,5 т.
Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) проводились роботи з вапнування
грунтів: на площу 10,2 тис.га внесено 55,1 тис.т вапнякового борошна та інших вапнякових
матеріалів. Засоби захисту рослин, у т.ч. пестициди застосовувались на 142,4 тис.га.
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