Пресс-випуски
На які цілі спрямували би прикарпатці додаткові кошти?
Головним управлінням статистики в Івано-Франківській області, в рамках
постійного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, на початку
поточного року проведено опитування домогосподарств, в ході якого вивчалась
думка прикарпатців щодо першочергових напрямів спрямування можливих
додаткових коштів.
Підсумки опитування свідчать, що при значному збільшенні доходів
більшість домогосподарств нашого краю спрямували б їх в першу чергу на
лікування (57,9%), покращення харчування (48,2%), придбання одягу і взуття
(46,2%), купівлю побутової техніки (44,4%) та відпочинок (38,8%). Кожна п’ята
родина направила б зайві кошти на поліпшення своїх житлових умов чи освіту,
кожна дев’ята – на купівлю автомобіля. За можливості, кожне двадцяте
домогосподарство спрямувало б надлишок коштів на накопичення, кожне
п’ятнадцяте – на розвиток підприємництва.
В цілому по Україні пріоритетними напрямами використання додаткових
доходів були: відпочинок та лікування, покращення житла та придбання одягу і
взуття – про це повідомило від 52,1% до 35,8% наших співвітчизників.
У порівнянні з 2015 роком зменшилась частка домогосподарств
Прикарпаття, які витратили б додаткові кошти на купівлю автомобіля (на 10,6
в.п.), накопичення (на 6,4 в.п.), поліпшення житла (на 4,3 в.п.) та на розвиток
підприємництва (на 3,4 в.п.). Разом з тим збільшилась питома вага сімей, які
спрямували б надлишок коштів на отримання необхідного лікування (на 12,4
в.п.), покращення харчування (на 9,1 в.п.), придбання побутової техніки (на 2,4
в.п.) та отримання освіти (на 1,4 в.п.).
Щоб не відчувати себе бідними 54,4% домогосподарств нашого краю
вважають, що їх грошовий дохід повинен становити близько шести тисяч
гривень на одну особу в місяць, 28,9% – від шести до дев’яти тисяч, кожен
шостий прикарпатець – десять тисяч і більше. Разом з тим 63,8% сімей області
впевнені, що за їх добробут несе відповідальність як держава, так і вони самі, а
кожне шосте домогосподарство – переважно держава. І лише 6% сімей
покладаються в цьому питанні винятково на свої сили. Не сподіваються на
істотні зміни свого матеріального становища в наступні 12 місяців 57,8%
домогосподарств області. Кожна десята родина оптимістично дивиться в
майбутнє і сподівається на покращення свого життя.
За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших
соціальних та особистих цінностей у житті, як і у 2015 році, основним
пріоритетом більшість домогосподарств області вказали здоров’я (87,6%),
другим – сім’ю та дітей (75,9%), третім – матеріальний добробут (34,6%).

Довідки за телефоном: (0342)79-20-02; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Демографічні характеристики домогосподарств Івано-Франківщини
Головне
управління
статистики
інформує. З
метою вивчення
основних соціально-демографічних
характеристиксімей
області проведено опитування домогосподарств, відібраних для обстеження
умов їхнього життя у 2017 році. За отриманими результатами, на Прикарпатті
проживає 450,4 тис. домогосподарств, що становить 3% загальної їх кількості
по Україні. Із загальної кількості домогосподарств області 54,9% проживають у
сільській місцевості, 45,1% – у міських поселеннях.
За отриманими в результаті опитування даними, середньостатистична
родина нашого краю складається з трьох осіб. Водночас 34,6% – це сім’ї з
чотирьох та більше осіб, 27,4% та 25,2% – родини, у складі яких три та дві
особи відповідно, 12,8% – одинаки. Серед регіонів країни Івано-Франківщина
посідає третє місце за часткою сімей, у складі яких чотири та більше осіб.
Близько половини (48%) родин області мають дітей віком до 18 років,
серед них 72,3% виховують одну дитину, 24,6% – двох, решта – трьох і більше
дітей. Дві дорослі особи є у складі понад половини домогосподарств з дітьми,
три та більше особи – у 41,9% цих сімей. Разом з тим, 3,6%
домогосподарств утримує лише одна доросла особа, у більшості з них
виховується по одній дитині.
Серед домогосподарств без дітей більше половини – одинаки, з яких
70,3% – особи непрацездатного віку.
Майже три чверті родин нашого краю мають у своєму складі працюючих
осіб, які в значній мірі забезпечують матеріальний добробут сімей. Зокрема,
половина має двох працюючих осіб, кожне десяте домогосподарство – трьох і
більше таких осіб, а 40,3% – тільки одного працюючого. Коефіцієнт
економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства
(відношення загальної кількості членів домогосподарства до кількості
працюючих) в області становить 2,35 (в Україні – 2,56). Серед регіонів цей
показник найвищий у Хмельницькій області – 3,16, найнижчий у м.Києві – 2,22.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-07; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
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Основні структурні показники діяльності підприємств області
Головне управління статистики інформує. У 2016 році в області діяло
6,9 тис. економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької
діяльності (далі – підприємств), що у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення складає 50 одиниць.
На підприємствах області працювало 89,3 тис. найманих працівників або
13 осіб у розрахунку на одне підприємство. За попередніми даними майже 42%
загальної кількості найманих працівників було зосереджено у промисловості,
14,9% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і
мотоциклів, 13,1% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 7,4% – у
будівництві.
На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2016 році
витрачено 4,1 млрд.грн, що у розрахунку на одного працівника складає 46,4
тис.грн (у 2015 році – 2,9 млрд.грн та 36,2 тис.грн відповідно).
Підприємствами області у 2016 році реалізовано продукції (товарів,
послуг) на 68 млрд.грн, що на 28,9% більше, ніж у попередньому. У розрахунку
на одну особу обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 761,1 тис.грн
проти650,1 тис.грн у 2015 році.
У структурі реалізації продукції (товарів, послуг) підприємствами
промисловості забезпечено 34,9% обсягів (у 2015р. – 41,9%), оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –
26,5% (26,4%),сільського, лісового та рибного господарства – 15,6% (9,6%),
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності –
9,3% (4,5%).
Частка великих та середніх підприємств склала 4,3% до загальної
кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, проте тут
зосереджено 63,7% загальної кількості найманих працівників на підприємствах
області та забезпечено 73% загального обсягу реалізації продукції (товарів,
послуг).
Серед економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької
діяльності 95,7% – малі підприємства, за цим показником область посідає
четверте місце серед регіонів країни.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DIJALN_PIDPR.htm
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Роздрібна торгівля області у січні–червні 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–
червні 2017 року населенню реалізовано товарів на 8,5 млрд.грн. Індекс обсягу
обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах досічня–червня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 103,3% (по
Україні – 107,3%). У розрахунку на одну особу населення у січні–
червні поточного року у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на
1032 грн.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
5,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 2% більше обсягу січня–червня
попереднього року.
Довідка: тел. (0342) 53-35-17, e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
Більше
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До дня рибалки

Головне управління статистики інформує. За даними державного
статистичного спостереження, добуванням водних біоресурсів в області у
2016р. займалися 22 підприємства, з них 6 – спеціалізовані рибогосподарські.
Загальний обсяг виловленої риби підприємствами та фізичними особамипідприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за минулий рік
склав – 561 т (у 2015р. – 610 т), з яких 79,6% або 446 т – це короп, 10,2% (57 т) –
товстолобик, 5,3% (30 т) – форель, 4,9% (28 т) – інші види риби.
Одним жителем області за рік в середньому споживається 5,3 кг риби та
рибних продуктів (в середньому по державі – 8,6 кг).
Довідково: день рибалки заснований 22 червня 1965р. та відзначається в
Україні щорічно у другу неділю липня.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13, e-mail:ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформаці: http:// www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.HTM
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Споживчий ринок нафтопродуктів
Івано-Франківської області у І півріччі 2017 року
На кінець червня 2017р. на автомобільних шляхах області
функціонувало 182 автозаправні станції (далі – АЗС), у тому числі 6
автогазонаповнювальних компресорних станцій (далі – АГНКС), які належали
51 суб’єкту господарю-вання (юридичним особам та фізичним особам–
підприємцям).
У І півріччі 2017р. через мережу АЗС було продано у роздріб світлих
нафтопродуктів, пропану і бутану скраплених та газу природного скрапленого
або у газоподібному стані для автомобілів на 1,5 млрд.грн. Найбільшими були
обсяги роздрібного товарообороту від продажу бензину моторного (701,4
млн.грн або 45,7% від загального обсягу) та палива дизельного (650,8
млн.грн або 42,4%). Пропану і бутану скраплених було реалізовано на
172,1 млн.грн, газу природного скрапленого або у газоподібному стані
(метану) – на 9,8 млн.грн, що відповідно склало 11,2% та 0,7% від роздрібного
продажу через АЗС.
У фізичних обсягах продаж дизельного палива склав 24 тис.т,
що на 14,6% менше, ніж у І півріччі 2016р., бензину моторного – 21,4 тис.т (на
12,9% менше), пропану і бутану скраплених – 8,2 тис.т (на 17,4% більше), газу
природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т (на
28,4% менше). Основу реалізованого бензину моторного складав бензин марок
А-92 та А-95.
На кінець червня 2017р. на АЗС запаси бензину моторного склали
3 тис.т, палива дизельного – 1,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 253,9 т.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-07; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
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До Дня працівників торгівлі
Головне управління статистики в області інформує. Щороку в останню
неділю липня в Україні відзначається День працівників торгівлі – галузі, яка є
однією із найбільш розвинених форм підприємництва. Внесок торговельних
підприємств у створення валової доданої вартості в області складає близько
15%. Чверть усіх підприємств – суб’єктів господарювання області –
здійснювали оптову та роздрібну торгівлю. На цих підприємствах зосереджено
майже 15% найманих працівників області. У структурі реалізації продукції
(товарів, послуг) області підприємствами оптової та роздрібної торгівлі
забезпечено 26,5% обсягів, що у розрахунку на одного працюючого склало 1375
тис.грн (по області – 761,1 тис.грн).
Загалом, на 1 січня 2017р. у підприємств (юридичних осіб), які
здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, налічувалось 1079 магазинів
та 312 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. На даний час в області
функціонують 2 гіпермаркети, 51 універсам та супермаркет, діяльність яких
значно підвищує якісний рівень торговельного обслуговування населення.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2016 році склав 37,7 млрд.грн. На одного
мешканця області через торгову мережу юридичних та фізичних осібпідприємців у 2016р. продано товарів на 27,3 тис.грн. За цим показником
область посіла десяте місце серед регіонів України.
У 2016 році товарооборот близько 680 підприємств, основним видом
діяльності яких є оптова торгівля, становив 11,4 млрд.грн. Більше чверті обсягів
займали продовольчі товари, серед яких понад 90% – продукція вітчизняного
виробника.
Упродовж минулого року у сфері внутрішньої торгівлі освоєно більше 230
млн.грн капітальних інвестицій, збудовано та прийнято в експлуатацію 7 нових
об’єктів.
Щиро вітаємо працівників сфери торгівлі зі святом! Бажаємо міцного
здоров’я, успішної діяльності, приємних покупців та розвитку справи.
Довідка: тел. (0342) 53-35-17, e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-V_TORG.htm
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Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області
у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2017р. на
переробні підприємства області надійшло 10,5 тис.т сільськогосподарських
тварин (у живій масі), що на 5,3% менше, ніж за аналогічний період минулого
року, та 16,5 тис.т молока сирого всіх видів (на 18,3% більше). У загальній масі
надходження сільськогосподарських тварин на переробку на свині припадає
44,2%, птицю – 36,8%, велику рогату худобу – 18,9%, вівці – 0,1%.
Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі)
переробними підприємствами порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшились
на 9,1% і склали 6,5 тис.т (62,1% загального надходження), молока сирого – на
23,3% (15,5 тис.т, 94,1%). Частка підприємств у масі закуплених
сільськогосподарських тварин переробними підприємствами у січні–червні
2017р. становила 95,9% (у відповідному періоді попереднього року – 98,6%)
молока, як і торік, – 48,3%.
Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували
сільськогосподарських тварин, у січні–червні 2017р. становили 28473 грн за т,
молоко – 5470,6 грн за т проти 22556,9 грн та 3986,4 грн за т відповідно у січні–
червні 2016р.
Переробними підприємствами у січні–червні 2017р. використано для
переробки 2,5 тис.т власно вирощених тварин (у січні–червні 2016р. – 5,1 тис.т)
та 1 тис.т власно виробленого молока (1,4 тис.т).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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Про посівні площі сільськогосподарських культур
в Івано-Франківській області під урожай 2017 року
Головне управління статистики інформує. За результатами заключного
обліку, посів сільськогосподарських культур під урожай 2017р. в області
проведено на площі 382,1 тис.га проти 369,6 тис.га торік.
Зернових та зернобобових культур посіяно 145,3 тис.га, що на 7,7 тис.га
(на 5%) менше, ніж під урожай 2016р. У зерновій групі переважають посіви
пшениці (включаючи тритикале) (38,9% площі зернових), порівняно з минулим
роком площі цієї культури скорочено на 4,9 тис.га (на 7,9%). На кукурудзу
припадає 30,5% площ усіх зернових, її посіви скорочено на 0,3 тис.га або на
0,6%.
У технічній групі розширено посіви соняшнику на 9,3 тис.га (на 41,9%), і
ним засіяно 31,7 тис.га, сої – на 1 тис.га (на 4,2%), нею зайнято 26,1 тис.га.
Ріпак озимий та ярий посіяно на площі 33,6 тис.га, що у 1,9 раза більше, цукрові
буряки (фабричні) – на 1 тис.га, або на 3,3% менше, ніж торік.
Картоплею зайнято 59,1 тис.га (під урожай 2016р. – 59,4 тис.га), овочами
відкритого ґрунту – 10,4 тис.га (10,1 тис.га).
Посіви кормових культур, які складають 19,4% у загальній площі,
скорочено в порівнянні з попереднім роком на 3,9 тис.га (на 5%).
Аграрними підприємствами, якими посів проведено на площі 174,5 тис.га,
збільшено загальну посівну площу порівняно з минулим роком на 17 тис.га (на
10,8%) за рахунок розширення площ під технічними культурами.
Господарствами населення засіяно 54,3% посівних площ області або
207,6 тис.га (на 2% менше, ніж роком раніше). У них сконцентровано 47,2%
посіву зернових культур області, 99,7% – картоплі, 98% – овочів відкритого
грунту,93,4% – кормових культур.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13, e-mail:ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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Використання палива підприємствами та організаціями області
у червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У червні 2017р. підприємствами
і організаціями області використано 62,8 млн.м3 газу природного, 428,3 тис.т
кам’яного вугілля, 7 тис.т палива дизельного, 1 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 червнем 2016р. збільшилося споживання газу природного (в
2,2 раза), нафти сирої, включаючи газовий конденсат (в 1,8 раза), палива
дизельного (на 42,9%), вугілля кам’яного (на 22,4%). Водночас, споживання
мазутів топкових зменшилося в 3,6 раза.
Через мережу АЗС за червень 2017р. населенню реалізовано 3,9
тис.т палива дизельного, що на 14,2% менше, ніж за червень 2016р., 3,7
тис.т бензину моторного (на 10,6% менше) та 1,5 тис.т пропану і
бутану скраплених (на 11,9% більше).
Станом на 1 липня 2017р. у споживачів та постачальників області
запаси кам’яного вугілля становили 534,6 тис.т, нафти сирої, включаючи
газовий конденсат, – 22,2 тис.т, мазутів топкових важких – 7,6 тис.т,
палива дизельного – 7,4 тис.т, бензину моторного – 0,4 тис.т. У порівнянні
з показниками на відповідну дату минулого року запаси вугілля
кам’яного збільшилися у 2,1 раза, палива дизельного – на 38,8%, нафти сирої,
включаючи газовий конденсат, – на 13,8%.Водночас, запаси бензину моторного
зменшилися на 43,2%, мазутів топкових важких – на 4,2%.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13, e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ENERGET.htm
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–червні 2017р. індекс промислової продукції склав 106% (в Україні –
99,6%), що відповідає 10 місцю серед регіонів держави. У червні порівняно з
травнем п.р. промислове виробництво в області зросло на 4,1%, з червнем
2016р. – на 15,5%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
червня 2017р. одержано приріст промислової продукції на 11,1%, на що
вплинуло збільшення обсягів у добуванні сирої нафти та природного газу на
11%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 11,9%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–червня 2016р.
перевищено на 1,5%. Приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції і склав 7,5%, у виробництві гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 7,7%, машинобудуванні –
21,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устатковання – 55,5%. Водночас у виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 29,2%, в
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів – на 9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності – на 4,8%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–червня
2016р. склав 106,1%. Електроенергії вироблено 4743,1 млн.кВт·год, що на 7,3%
більше, ніж у січні–червні минулого року.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики
в Івано-Франківській областіОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–травні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9
млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн (у січні–травні 2016р. – на 13,3
млрд.грн та 2,4 млрд.грн відповідно).
У загальному обсязі реалізації 52,3% становила продукція підприємств з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 39,1% –
переробної промисловості, 7,9% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,7% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Майже 57% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої
промислової продукції склала 2%, що відповідає 13 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
7,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – 4,9%, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 4,5%, добування сирої нафти та природного газу –
3%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,7%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
2,3%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
60,9% займала енергія, 27,6% – товари проміжного споживання, 8,5% –
споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% –
інвестиційні товари.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Частка Івано-Франківщини в загальнодержавному виробництві
окремих видів промислової продукції
Головне управління статистики інформує. У 2016р. питома вага ІваноФранківщини у загальному обсязі реалізованої промислової продукції держави
склала близько 2%, що відповідає 15 місцю серед регіонів України.
Зручне географічне розташування області, природно-ресурсні та історичні
умови посприяли розвитку найбільш вагомих у промисловому комплексі
підприємств переробної галузі (44,5% загальнообласного обсягу реалізованої у
2016р. промислової продукції) та з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря (44,1%).
Пріоритетним напрямком розвитку переробної промисловості області є
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
діяльність. З виробництва окремих видів продукції область займає провідні
місця на державному рівні. Так, питома вага області у виробництві деревини
хвойних і листяних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будьякого з ребер чи площин, складає відповідно 26,7% та 12,7%, у виробництві
шпону, листів для фанери клеєної та деревини іншої, уздовж розпиляної,
розділеної на частини чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, плит
деревноволокнистих оброблених і необроблених, плит деревностружкових та
плит подібних з деревини, необроблених чи лише шліфованих – 18–51%, у
виробництві деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини
чи лущеної, завтовшки більше 6мм, фанери клеєної, шпалер та виробів з паперу
для покриття стін подібних – 7–8%.
Серед регіонів України Івано-Франківська область у 2016р. утримала
лідерство з виробництва окремих видів хімічної продукції, зокрема, з
виробництва смол карбамідних, тіокарбамідних, меламінових у первинних
формах, речовин поверхнево-активних органічних, полімерів вінілхлориду у
первинних формах (20–42% загальнодержавного обсягу).
Традиційно частка Івано-Франківщини переважає у загальнодержавних
обсягах з виробництва предметів одягу, аксесуарів до одягу з хутра і складає
майже 45%, головних уборів з фетру хутряного та вовняно-хутряного – понад
64%, шкіри з цілих шкур великої рогатої худоби – 38%.
Майже 18% видобутку нафти сирої, 27% – газу нафтового попутного,
одержаного з нафтових родовищ, 6% виробництва електроенергії в країні
забезпечують підприємства Івано-Франківської області.
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–червні 2017 року
Головне
управління
статистики
інформує.
У
січні–червні
2017р. підприємствами
області
виконано
будівельних
робіт
на
суму 633,9 млн.грн, або 1,8% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс
будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 118,1%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 12 місце, за індексом будівельної продукції – 13 місце.
Зведення будівель збільшилося на 8,3%, у т.ч. нежитлових – на
16%. Водночас
будівництво
житлових
будівель
зменшилося
на
0,9%. Інженерних споруд зведено на 34,6% більше, ніж у січні–червні
торік. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
71,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 19,2% та 9,6% відповідно.
Довідка: тел. (0342) 79-20-13 e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–травні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2017р.
становили 231,4 млн.дол. США, імпорту – 193,4 млн.дол. США. Проти січня–
травня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 14,2%, імпорту – на 22,8%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 38 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,20.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 17
місце, імпорту – 13 місце, за індексом експорту товарів – 20 місце, імпорту – 13
місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти
з 94 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Нідерландів,
Іспанії, Польщі, Чехії, Туреччини, Італії, Німеччини.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 155
млн.дол. США або 67% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні до січня–травня 2016р. на 12,2%.
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 Німеччини, Румунії,
Польщі, Російської Федерації, Італії, Китаю, Угорщини, Чехії.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 148,6 млн.дол. США або 76,8% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–травня 2016р. на
24,2%.
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 маси з деревини або інших волокнистих целюлозних
матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного
транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів з них.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm
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Індекс споживчих цін у червні 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в червні
2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,6%, з початку року
– на 7,9% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області –
на 1,4% та 8,5% відповідно.
Приріст споживчих цін у червні зафіксовано в усіх регіонах країни: від
0,9–1,5% у Херсонській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській,
Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, ІваноФранківській, Чернігівській, Київській, Кіровоградській до 1,6–2,0% у
Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, м.Києві, Донецькій, Закарпатській,
Луганській, Одеській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Львівській та
Полтавській областях.
На споживчому ринку області в червні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше (на 19,9–9,7%) подорожчали
яйця, овочі та фрукти. На 5,6–0,9% підвищилися ціни на м’ясо та
м’ясопродукти, сало, рибу та продукти з риби, масло, хліб,
цукор. Водночас на 3,6–1,5% подешевшали крупи гречані, молоко, сири та
сметана.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у т.ч.
на тютюнові вироби – на 4,8%, на алкогольні напої – на 0,7%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
на 0,6% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на
каналізацію на 12,9% та водопостачання – на 9,6%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено
здешевленням палива та мастил на 0,7%. Разом з тим відбулося подорожчання
перевезень залізничним пасажирським транспортом на 3,2%.

Довідка: тел. (0342) 53-39-01; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-CINY_TAR.HTM
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Кількість та структура суб’єктів економіки області
на 1 липня 2017 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 липня 2017р. в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області
налічувалось 26262 юридичні особи та 1426 суб’єктів економіки без статусу
юридичної особи.
В середньому по області на тисячу осіб наявного населення
припадає 19 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник
перевищує у містах Івано-Франківську (44 юридичні особи), Коломиї
(29), Калуші (20) та Рогатинському районі (24).
Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області
серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 7687
(29,3% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4669
(17,8%),
органи влади,
організації
(установи,
заклади)
–
3369
(12,8%), громадські організації – 2519 (9,6%), профспілки, об’єднання
профспілок – 1517 (5,8%), релігійні організації – 1237 (4,7%), об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку – 722 (2,7%) та фермерські
господарства – 652 (2,5%).
У порівнянні з аналогічною датою попереднього року кількість юридичних
осіб зросла на 1394 одиниці (на 5,6%), у тому числі кількість профспілок,
об'єднань профспілок зросла на 53,4%, об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку – на 26,4%, товариств з обмеженою
відповідальністю – на 9,1%, громадських організацій – на 6,3%.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-91; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/RE0.HTM
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р.
становила 1378,6 тис. осіб, з них 605 тис. проживали у міських поселеннях, 773,6
тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення
зменшилася на 1363 особи.
Кількість живонароджених у січні–квітні 2017р. становила 4401 особу,
померлих – 6307 осіб.
Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2017р.
становила 192 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб (на 0,9%) менше порівняно з квітнем
2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець травня 2017р. становила 11,4тис. осіб, з них допомогу по
безробіттю отримували 85,5%. Більше половини (53,5%) загальної кількості
безробітних становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня
2017р. становив 1,3% населення працездатного віку, у тому числі у міських
поселеннях – 1,2%, у сільській місцевості – 1,4%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю в травні 2017р., становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги
по безробіттю становив 1726 грн, або 53,9% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, утравні 2017р. порівняно
з квітнем збільшилась на 2,8% і на кінець місяця становила 1309 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області протягом
місяця не змінилося і на кінець травня 2017р. склало 9 осіб на одне вільне
робоче місце.

Доходи населення

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
працівників 10 і більше осіб) становив 5580 грн, що на 46,7% більше, ніж у
січні–травні 2016р.; у травні 2017р. – 5907 грн, що більше на 3,5%, ніж у квітні
2017р., та на 43,3%, ніж у травні 2016р. Індекс реальної заробітної плати
у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,6%, відносно травня
2016р. – 127,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 червня 2017р. склала 12,4 млн.грн, або 1,1% фонду оплати
праці, нарахованого за травень 2017р. Упродовж травня 2017р. сума
заборгованості збільшилась на 39,3%, або на 3,5 млн.грн.
На економічно активні підприємства припадає 11,3% загальної суми
боргу, на підприємства-банкрути – 87,7%, на економічно неактивні
підприємства – 1%.
Основна частина боргу (94% загальної суми) утворена на промислових
підприємствах, 4% – у будівництві, по 1% – у сфері оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та у сфері
професійної, наукової та технічної діяльності.
Соціальний захист
У січні–травні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг 82,9 тис. домогосподарств на суму 138,4
млн.грн.
Отримували
субсидії
у
травні
2017р.
120,7
тис.
домогосподарств або 26,7% від загальної кількості домогосподарств області.
Крім того, 13,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива на суму 34,9 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у травні 2017р. 3,1
тис. домогосподарств області.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство
у травні 2017р. склав 634,2 грн (у квітні 2017р. – 746,3 грн); на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива –
2761 грн ( у квітні 2017р. – 2844,8 грн).

Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні
2017р. становив 7016 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах) до січня–травня 2016р. (враховуючи індекс споживчих цін)
становив 102,6%.
Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2017р. порівняно з
відповідним періодом 2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 91,1%, у господарствах населення – 100%.
За січень–травень 2017р. реалізовано на забій 44 тис. т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,6% менше порівняно з відповідним
періодом 2016р., вироблено 161,3 тис.т молока (на 0,6% менше) та
144,6 млн.шт яєць (на 21,4% менше).
За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої
худоби склала 171,2 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у т.ч.
корів – 98,4 тис. (на 1,1% менше); свиней – 324,5 тис. (на 1,5% менше), овець та
кіз – 35,1 тис. (на 3,5% більше), птиці всіх видів – 3679 тис. голів (на 5%
менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень
2017р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 19,7%, у
т.ч продукції рослинництва – у 2,6 раза, тваринництва – знизився на 4,1%.
На 1 червня п.р. у великих та середніх сільськогоcподарських
підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення
зернових та зернобобових культур, було в наявності 67,1 тис.т зерна, що на
26,3% менше, ніж на 1 червня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових
культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–травні 2017р.
становила 3754,3 грн за т проти 3249,8 грн у відповідному періоді 2016р.
Промисловість
У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. індекс
промислової продукції становив відповідно102,2% та 112,3%, за підсумками
січня–травня 2017р. – 104,1%.
Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався у добувній
промисловості і розробленні кар’єрів (на 9,1%), у постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (на 4%). На рівні січня–травня 2016р.
працювалипідприємства переробної промисловості. Збільшення обсягу випуску
продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на
2%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та

інших матеріалів (на 5,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,3%), машинобудуванні (на
23,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устатковання (на 51,2%).
Водночас спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні
виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,2%) і
виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 31,2%).
Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3
млрд.грн.
Будівельна діяльність
У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 475,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні
2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив
112,3%.
Зведення будівель збільшилося на 8,7%, у т.ч. нежитлових – на 18,4%. Водночас
будівництво житлових будівель зменшилося на 1,8%. Інженерних споруд зведено на 18,5%
більше, ніж у січні–травні 2016р.
Транспорт

У січні–травні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особамипідприємцями) перевезено 5 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом за цей
період перевезено 2,9 млн. т вантажів, що на чверть перевищило обсяги січня–
травня 2016р., при цьому обсяги вантажообороту становили 497,4 млн.ткм
або 83,5% рівня минулого року.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористались 30,4 млн. пасажирів, що складає 82,5% обсягів січня–травня
2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі 482,7 млн.пас.км або на 6,5% більше.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–квітні 2017р. становили 190,2 млн.дол. США, імпорту – 144,6
млн.дол. США. Проти січня–квітня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 19,2%,
імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,6
млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,32.

Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%, з початку
року – 106,2% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції), в області – 101,0% та 107,0% відповідно.
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Дата останньої модифікації: 04/07/2017

Прес-випуски
Фінансові результати підприємств –
суб'єктів підприємницької діяльності
Тлумацького району у 2016 році

Головне управління статистики інформує. Фінансовий результат до
оподаткування (сальдо) підприємств – суб’єктів підприємницької
діяльності Тлумацького району у 2016р. становив 99,2 млн.грн
прибутку (у 2015р. – 574,2 млн.грн прибутку).
Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування
сформовано (без урахування зміни підприємствами основного виду
економічної діяльності у 2016р.), в основному, за рахунок рентабельної
діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства
(118,2 млн.грн прибутку). З прибутками завершили рік також організації
будівництва (3,5 млн.грн), транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності (323,8 тис.грн), професійної, наукової
та технічної діяльності (223 тис.грн).
Разом з тим, у 2016р. збитково спрацювали підприємства сфери
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів (17,3 млн.грн), промисловості (5,7 млн.грн, у тому числі
добувної промисловості і розроблення кар'єрів – 7,1 млн.грн,
з
водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 93,1 тис.грн),
сфери операцій з нерухомим майном (25,9 тис.грн), тимчасового
розміщування та організації харчування (14,7 тис.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості
становила 86,6%, отримано 127,3 млн.грн прибутку, який на 94,5%
сформовано підприємствами сільського, лісового та рибного
господарства.
Частка збиткових підприємств у 2016р. склала 13,4%; ними
допущено збитку на суму 28,1 млн.грн, який на 63,2% сформовано
підприємствами
оптової
та
роздрібної
торгівлі;
ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів
Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств району
склав 8,6%. Найвищий він у підприємств транспорту, складського
господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 75,5% сільського,
лісового та рибного господарства – 11,6%.
Начальник

О.В. Бліннікова
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Основні структурні показники діяльності
підприємств Тлумацького району
у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016 році у Тлумацькому
районі діяли 209 економічно активних підприємств – суб’єктів
підприємницької діяльності (юридичних осіб), що у розрахунку на 10 тисяч
осіб наявного населення складало 44 одиниці (у середньому по області – 50).
Частка середніх підприємств становила 1,4% від загальної кількості, малих –
98,6%, з них мікропідприємств – 91,9%.
На підприємствах району працювали 842 наймані працівника, що у
розрахунку на одне підприємство складало 4 осіб. На середніх підприємствах
було зайнято 25,9% всіх працюючих, на малих – 32,7%, у тому числі на
мікропідприємствах – 14,5%.
На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2016 році
витрачено 32,6 млн.грн, що у розрахунку на одного працівника складало
38,8 тис.грн (по області – 46,4 тис.грн) проти 43 млн.грн та 30,8 тис.грн
відповідно у 2015 році.
За попередніми даними, підприємствами району у 2016 році
реалізовано продукції (товарів, послуг) на 1,6 млрд.грн (2,3% від обсягу
реалізованої продукції в цілому по області), що у 2,1 раза більше, ніж у 2015
році. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) склав 1,9 млн.грн (по області – 761,1 тис.грн)
проти 526,6 тис.грн у 2015 році. Внесок середніх підприємств у загальний
обсяг реалізації становив 71,9%, малих – 28,1%, з них мікропідприємств –
10,4%.
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Заборгованість із виплати заробітної
плати
за містами та районами області станом на 1 липня 2017 року
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1 Суб'єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом

