Прес – випуски:
Демографічна ситуація в області у січні–червні 2017 року
Головне
управління
статистики інформує.
На
1 липня
2017 року чисельність наявного населення області, за оцінкою, становила
1378,3 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 605,1 тис., у
сільській місцевості – 773,2 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017 року
чисельність населення області зменшилась на 1605 осіб за рахунок природного
скорочення. Середньообласний рівень цього показника становив 3,4 особи на
1000 осіб наявного населення.
За січень–червень 2017 року в області зареєстровано 6704 народжених та
9055 померлих. Кількість народжених у порівнянні з відповідним періодом
минулого року зменшилась на 4,1%, померлих – збільшилась на 1,2%. Серед
померлих – 45 дітей у віці до одного року.
Довідки за
телефоном: (0342) 7920-09; e-mail:

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm
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Роздрібна торгівля області у січні–липні 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–липні
2017 року населенню реалізовано товарів на 10,2 млрд.грн. Індекс обсягу
обороту
роздрібної
торгівлі
у
порівнянних цінах досічня–липня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 104,1% (в
Україні – 108%). У розрахунку на одну особу населення у січні–липні поточного
року у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 1053 грн.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 6
млрд.грн, що у порівнянних цінах на 2,3% більше обсягу січня–липня
попереднього року.
Довідки за
телефоном: (0342) 5335-17; e-mail:

Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-V_TORG.htm
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Джерела доходів і витрат домогосподарств Івано-Франківщини
Головне управління статистики інформує. З метою комплексного
дослідження рівня матеріального добробуту населення на постійній
основі проводиться обстеження умов життя домогосподарств. За отриманими
даними, середньомісячні загальні доходи пересічного домогосподарства нашого
краю у 2016 році становили 7264 грн, що начверть більше, ніж у попередньому
році. Рівень середньомісячних еквівалентних загальних доходів одного
прикарпатця у 2,2 раза перевищив середньомісячний розмір прожиткового
мінімуму. Упродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція щодо
зменшення частки населення області із середньодушовими еквівалентними
доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму – з 12,9% у 2012 році
до 0,8% у 2016 році. При цьому середньорічний розмір прожиткового мінімуму
зріс на 33,2%.
Основним джерелом ресурсів у бюджеті сім’ї залишаються доходи від
зайнятості, які становили 44% усіх надходжень. Наступною за величиною
складовою доходів були пенсії, стипендії та соціальні допомоги (включаючи
готівкові пільги, субсидії та компенсаційні виплати), частка яких
становила 22,5% усіх ресурсів. Десяту частину склали доходи від особистого
підсобного господарства та самозаготівель, решту становила допомога від
родичів грошима і продуктами харчування, інші грошові доходи, використані
заощадження, позики, повернені домогосподарству борги тощо. У зв’язку з
удосконаленням урядом системи надання житлових субсидій, упродовж року
значно зросли негрошові доходи, зокрема, за рахунок зростання безготівкових
пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та
палива (у 7,6 раза).
Середньомісячні сукупні витрати пересічного домогосподарства області у
2016 році становили 6940 грн. У їх структурі 53,1% становили витрати на
продовольчі товари та харчування поза домом, 32,3% – на придбання
непродовольчих товарів, десяту частину усіх видатків сім’ї направляли на
оплату послуг. Частка інших витрат (допомога родичам, купівля акцій,
нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків) зменшилась на 1,7 в.п. і
складала 4,6% сукупного рівня.
За результатами модульного опитування домогосподарств щодо
самооцінки їх доходів, 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
більшість сімей області впевнені, що за їх добробут має нести відповідальність
як держава, так і вони самі.
Довідки за
телефоном: (0342)
79-20-07; e-mail:
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DOHODY-YMOVU_G.htm

До Дня пасічника
Бджільництво Івано-Франківської області
Бджільництво – один із найкорисніших та екологічно чистих видів
традиційної господарської діяльності українців, важливість якої, насамперед
полягає у підвищенні урожайності сільськогосподарських культур та
виробництві надзвичайно цінних продуктів: меду, воску, прополісу тощо.
За даними Головного управління статистики, на початок 2017р. в області
нараховувалося 144 тис. бджолосімей або5,8% від їх загальної кількості в
Україні. Серед регіонів держави за кількістю бджолосімей область посідає
восьме місце. Займаються бджільництвом, в основному, господарства
населення, якими утримується 98,8% сімей.
У 2016р. усіма категоріями господарств області вироблено 1044 т меду,
що на 18,5% більше, ніж у 1990р. Серед продукції бджільництва не менш
важливим є виробництво воску, який використовується в медицині та хімічній
промисловості. Товаровиробники області кожного року отримують близько 35 т
цієї продукції.
Для розвитку бджільництва необхідною складовою є посів медоносних
культур та наявність багаторічних насаджень. Під урожай 2017р. в області було
посіяно 3,1 тис.га гречки, 31,7 тис.га соняшнику, 33,6 тис.га ріпаку. Площа
плодових та ягідних насаджень складає 9,3 тис.га.
Довідково: День пасічника встановлено в Україні відповідно до Указу
Президента України від 15 серпня 1997 року і відзначається щорічно 19 серпня.

Довідки за
телефоном: (0342)
79-20-13; e-mail:
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Споживання продуктів харчування населенням області
у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016р. одним жителем
області в середньому було спожито 43 кг м’яса та м’ясних продуктів, що на
2,2% більше, ніж роком раніше, 138 кг овочів та баштанних продовольчих
культур (на 2,4% більше), 190 кг картоплі (на 3,6% більше), 46 кг плодів, ягід і
винограду (на 4,5% більше), 281 кг молока та молокопродуктів (на 8,5%
більше), 6 кг риби та рибних продуктів (на 18,9% більше). Разом з цим,
споживання хлібних продуктів зменшилося на 1% і склало 111 кг на одну особу
за рік, цукру – на 4,9% (35 кг), яєць – на 5,8% (242 шт), олії – на 6,6% (11 кг).
За кількістю спожитих в розрахунку на одну особу молока та молочних
продуктів, картоплі у 2016 році область серед регіонів України традиційно
посіла першість, за кількістю спожитих хлібних продуктів – шосте місце, цукру
– дванадцяте, плодів, ягід та винограду – тринадцяте, олії – сімнадцяте, овочевої
продукції, яєць, м’яса та м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів –22–23.
У минулому році одним жителем області більше, ніж в середньому по
державі спожито цукру, молочних та хлібних продуктів, картоплі (на 5–36%).
Калорійність середньодобового раціону населення області порівняно з
середньою по Україні є вищою на 6,9% і склала 2930 ккал на одну особу. За
цим показником область посіла третє місце серед регіонів держави.
Довідки за
телефоном: (0342)
79-20-13; e-mail:
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–липні 2017р. індекс промислової продукції склав 107,1% (в Україні –
99,3%), що відповідає 10 місцю серед регіонів держави. У липні порівняно з
червнем п.р. промислове виробництво в області зросло на 2,5%, з липнем 2016р.
– на 13,8%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
липня 2017р. одержано приріст промислової продукції на 12,6%, на що
вплинуло збільшення обсягів у добуванні сирої нафти та природного газу на
12,5%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 14,7%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–липня 2016р.
перевищено на 4,5%. Приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції і склав 124,5%, металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 51,4%,
у машинобудуванні – 21,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,7%. Водночас у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції скоротився
на 26,4%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 8,1%, виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,5%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–липня
2016р. склав 105,1%. Електроенергії вироблено 5404,1 млн.кВт·год, що на 5%
більше, ніж у січні–липні минулого року.
Довідки за
телефоном: (0342)7920-08; e-mail:

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–
червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
червні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20
млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,8 млрд.грн (у січні–червні 2016р. – на 15,6
млрд.грн та 2,9 млрд.грн відповідно).
У загальному обсязі реалізації 50% становила продукція підприємств з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 41,1% –
переробної промисловості, 8,2% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,7% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Понад 58% 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
7,5%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – 5%, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 4,5%, добування сирої нафти та природного газу –
2,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,6%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –
2,4%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
58,5% займала енергія, 29,7% – товари проміжного споживання, 8,8% –
споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% –
інвестиційні товари.
Довідки за
телефоном: (0342)
79-20-08; e-mail:
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–липні 2017 року
Головне
управління
статистики
інформує.
У
січні–липні
2017р. підприємствами
області
виконано
будівельних
робіт
на
суму 792,2 млн.грн., або 1,8% загальнодержавного обсягу будівництва.
Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 124%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт та
індексом будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 12 місце.
Зведення будівель збільшилося на 13,5%, у т.ч. житлових – на 2,9%,
нежитлових – на 21,9%. Інженерних споруд зведено на 40,9% більше, ніж у
січні–липні торік. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення
склали 69,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 21,4% та 9,5% відповідно.
Довідки за
телефоном: (0342) 7920-13; e-mail:

Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери
в Івано-Франківській області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2017р. в області
прийнято в експлуатацію 302 тис.м2 загальної площі житла, що на 25,4% більше,
ніж
за
січень–червень
2016р. У
міських
поселеннях
збудовано 58,2%загальнообласного обсягу, у сільській місцевості – 41,8%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2,2 тис. м2 житла.
Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію
житла Івано-Франківщина посіла 4 місце, в розрахунку на 10 тис. населення –
3 місце.
В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 53,3% загального
обсягу житла, у будинках із двома й більше квартирами – 46,7%.
Середній
розмір
помешкання
становив
102
м2 загальної
площі проти 143,1 м2 у січні–червні 2016р, у т.ч.у міських поселеннях – 86,7
м2 (124,5 м2), у сільській місцевості – 135,2 м2 (158 м2).
У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка
Івано-Франківської
міської
ради
(45,3%), Тисменицького
(8,6%),
Надвірнянського (6,2%) районів, міста Коломиї (6,4%) та Яремчанської міської
ради (4,3%).
Із об’єктів соціальної сфери у січні–червні 2017р. прийнято в
експлуатацію загальноосвітній навчальний заклад на 170 учнівських місць,
дошкільний заклад на 75 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 57
відвідувань за зміну, спортивний зал на 520 м2 тренувальної площі, площинні
спортивні споруди на 956 м2.

.

До Дня будівельника
Будівництво на Івано-Франківщині

Головне управління статистики інформує. Будівництво є однією з
важливих галузей економіки області, яка сприяє розвитку інфраструктури та
модернізації виробничих потужностей, забезпечує мешканців області новим
комфортним житлом, об’єктами соціальної, культурної та комунальної
сфери. Будівельний комплекс Івано-Франківської області представлено як
суб’єктами господарювання-юридичними особами, так і фізичними особамипідприємцями, частка яких в загальній кількості становить відповідно 49,6%
та 50,4%. У 2016р. будівельну діяльність здійснювало 901 підприємство, з них
23 – середні, 878 – малі, з яких 766 – мікропідприємства.
Важливим аспектом розвитку будівельної галузі є її інвестування. За
січень–березень 2017р. капітальні інвестиції у житлове будівництво
становили 441,2 млн.грн (34,1% до загального обсягу капітальних інвестицій
у матеріальні активи в області), у нежитлові будівлі та інженерні споруди –
260,9 млн.грн (20,2%).
У 2016р. будівельні підприємства області виконали робіт на
суму 1,5 млрд.грн, що на 3,5% більше рівня обсягів попереднього року. У
розрахунку на одну особу населення обсяг виконаних будівельних робіт
склав 1088 грн. За обсягом будівельної продукції на 1 особу область
посіла 14 місце серед регіонів України, за індексом – 19. Внесок будівельних
підприємств у створення валової доданої вартості в області за попередній рік
склав майже 8%.
У 2016р. частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд,
становила 42,4% від загального обсягу, нежитлових будівель – 36,8%, житла –
20,8%.
Протягом 2016р. та з початку поточного року на території області
прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед
яких нафтова свердловина з розвідувального буріння, трансформаторна
понижаюча підстанція напругою 35 кВ і вище, міні-ГЕС, електростанції, що
працюють на нетрадиційних джерелах енергії, зокрема енергії вітру та сонця,
торгові приміщення, заклади громадського харчування, берегоукріплювальні
споруди, районна котельня,місцеві трубопроводи для транспортування
газу, водопровідні, каналізаційні та теплові мережі, телекомунікаційні
споруди, автостанція, потужності з виробництва промислової продукції
тощо.
В області активно ведеться житлове будівництво: у 2016р. прийнято в
експлуатацію 480,8 тис.м2 загальної площі житла. За цим показником ІваноФранківщина посіла 5 місце серед регіонів України, в розрахунку на 1000
осіб постійного населення – 4 місце (прийнято 348,8 м2 проти 220,4 м2 в
середньому по Україні).
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств,
найбільша частка домогосподарств області має трикімнатне (37,5%) та
двокімнатне (32,2%) житло, кожна тринадцята родина займає одну кімнату.

Кожне третє домогосподарство із десяти проживає в окремій квартирі, кожне
сьоме із десяти – в індивідуальному будинку чи його частині.
Протягом 2016р. та з початку поточного року із об’єктів
соціальної сфери прийнято в експлуатацію музей, загальноосвітнний
навчальний заклад, дитячі дошкільні заклади, амбулаторно-поліклінічні
заклади, лікарню профільну,фізкультурно-оздоровчий комплекс, спортивні
зали, бассейн критий для плавання та інші об’єкти, із об’єктів туристичнорекреаційного призначення на території області – готелі та готельновідпочинкові комплекси.
Довідково: Згідно з Указом Президента України №273/93 від 22 липня
1993 року в Україні щорічно у другу неділю серпня відзначається День
будівельника.
Довідки за
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Діяльність автотранспортного комплексу області
у I півріччі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Автотранспортом області
виконується більше половини вантажних татри чверті пасажирських перевезень.
У I півріччі 2017 року автоперевізниками області (юридичними та
фізичними особами-підприємцями) на комерційній основі замовникам
доставлено 3,7 млн.т вантажів та виконано транспортну роботу в обсязі
589,9 млн.ткм. У порівнянні з I півріччям 2016 року обсяги вантажних
автоперевезень збільшилися майже на 40%. Із загального їх обсягу 85,8%
припало на підприємства-юридичні особи. За обсягами вантажних перевезень
автотранспортом у I півріччі 2017 року область посіла 8 місце серед регіонів
України.
Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками
міст Івано-Франківська (23,3%) і Калуша (11,2%), Косівського (30,7%) та
Калуського (13,1%) районів. Серед видів перевезених вантажів провідну
позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної
промисловості і розроблення кар’єрів, зернові вантажі, деревина та вироби з
деревини.
Послугами
автомобільного
транспорту (з
урахуванням перевезень
транспортом фізичних осіб-підприємців) у Iпівріччі 2017 року скористались
понад 29 млн. пасажирів, що склало 86,8% обсягів перевезень за I півріччя
попереднього року, обсяг виконаної пасажирської роботи склав 553 млн.пас.км
або на 11,8% більше. Найбільша частка пасажирських перевезень, припала на
автоперевізників міст Івано-Франківська (41,2%), Калуша (8,7%), Коломиї
(7,8%), Коломийського (6,2%), Богородчанського (5,8%) та Долинського (5,5%)
районів. Понад 60% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні
особи-підприємці, транспортом яких перевезено більше 18 млн. пасажирів.
Довідки за
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2017р.
становили 266,6 млн.дол. США, імпорту – 238,9 млн.дол. США. Проти січня–
червня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 7,3%, імпорту – на 23,8%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 27,7 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,12.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 17
місце, імпорту – 13 місце, за індексом експорту та імпорту товарів – 22 та 13
місця відповідно.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти
з 95 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Нідерландів,
Польщі, Чехії, Іспанії, Туреччини, Італії, Німеччини, Ізраїлю.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 181,1
млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні до січня–червня 2016р. на 13,5%.
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 181,2 млн.дол. США або 75,8% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–червня 2016р. на
23,2%.
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.
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Зовнішня торгівля підприємств та організацій області послугами
у І півріччі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг
підприємствами і організаціями області у І півріччі 2017р. становили
26,4
млн.дол. США, імпорту – 7,1 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом
минулого року обсяги наданих послуг збільшилися на 16%, отриманих –
зменшилися на 17,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами
склало 19,3 млн.дол. США.
За обсягами експорту послуг область посіла 13 місце серед регіонів
України, за індексом експорту послуг – 11 місце.
Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 101 країни світу
здійснювали 104 суб’єкти господарської діяльності.
Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, США,
Німеччини, Кіпру, Швеції. Дві третини обласного експорту послуг займали
послуги з переробки матеріальних ресурсів, ще майже чверть – транспортні та
послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги, 7,7% –
послуги, пов’язані з подорожами,у т.ч. 4,9% – послуги у сфері освіти.
Понад 40% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі.
Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Данії, Італії, Угорщини та
Німеччини. Майже 75% обласного імпорту послуг припадало на ділові та
транспортні послуги, близько 15% – на послуги, пов’язані з подорожами, 7,5% –
на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг
становила 84,5%, імпорту – 88,4%.
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Індекс споживчих цін у липні 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в липні
2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 0,2%, з початку року
– на 8,2% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області –
на 0,2% та 8,7% відповідно.
У липні п.р. приріст споживчих цін на 0,1–0,8% зафіксовано у Львівській,
Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській,
Дніпропетровській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій,
Черкаській, Житомирській, Київській, Чернівецькій, Кіровоградській,
Запорізькій та Одеській областях. На Донеччині та Чернігівщині індекс
споживчих цін склав 100,0%. Зниження споживчих цін на 0,4–0,1% відбулося у
Закарпатській, Миколаївській, Херсонській, Луганській областях та м.Києві
На споживчому ринку області в липні п.р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 5,0% та 3,1%) подорожчали
м’ясо та м’ясопродукти, сало. На 2,5–0,8% підвищилися ціни на маргарин,
масло,
безалкогольні
напої,
макаронні
вироби,
рис,
хліб,
цукор. Водночас суттєво (на 8,3% та 4,4%) подешевшали яйця та овочі; на 3,7–
0,6% – крупи гречані, кисломолочна продукція, сири, фрукти, риба та продукти
з риби, сметана, молоко.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8% в
основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,4%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,3% відбулося за рахунок коригування тарифів з утримання будинків
та прибудинкових територій у м.Коломиї на 2,8%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,3% насамперед через
здешевлення автомобілів на 1,2%, палива та мастил – на 0,9%. Разом з тим
подорожчали перевезенння залізничним пасажирським транспортом на 4,4%.
Довідки за
телефоном: (0342)5339-01; e-mail:
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2017р.
становила 1378,4 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях,
773,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2017р. кількість
жителів зменшилась на 1508 осіб.
Кількість живонароджених у січні–травні 2017р. становила 5575 осіб,
померлих – 7767 осіб.
Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні
2017р. становила 190,9 тис. осіб, що на 1,1 тис. осіб (на 0,6%) менше порівняно
з травнем 2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець червня 2017р. становила 10,6тис. осіб, з них допомогу по
безробіттю
отримували
87,1%. Жінки становили
53,1% загальної кількості безробітних .
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня
2017р. становив 1,2% населення працездатного віку, у тому числі у міських
поселеннях – 1,1%, у сільській місцевості – 1,3%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю в червні 2017р., становила 9,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги
по безробіттю становив 1703 грн, або 53,2% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2017р. порівняно з
травнем зменшилася на 8,6% і на кінець місяця становила 1188 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області упродовж
червня 2017р. не змінилося і на кінець місяця склало 9 осіб на одне вільне
робоче місце.

Доходи населення

У січні–червні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5771 грн, що на 46,8%
більше, ніж у відповідному періоді 2016р.; у червні 2017р. – 6743 грн, що
більше на 14,2%, ніж у травні 2017р., та на 46,7%, ніж у червні 2016р. Індекс
реальної заробітної плати у червні 2017р. порівняно з травнем 2017р.
становив 112,4%, відносно червня 2016р. – 128,2%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 липня 2017р. склала 11,5 млн.грн, або 0,9% фонду оплати
праці, нарахованого за червень 2017р. Упродовж червня 2017р. сума
заборгованості зменшилась на 7,2%, або на 898,4 тис.грн.
На підприємства-банкрути припадає 94,6% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 4,4%, 1% – на економічно неактивні
підприємства.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (93,9% від
загальної суми боргу), будівництва (4,6%), професійної, наукової та технічної
діяльності (1,1%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування
(0,4%).
Соціальний захист
У січні–червні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг 158,3 тис. домогосподарств на суму 150,5
млн.грн, з них у міських поселеннях – 81 тис. на суму 58,8 млн.грн, у сільській
місцевості – 77,3 тис. на суму 91,7 млн.грн .
Крім того, 15,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива на суму 40,5 млн.грн.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство
у червні 2017р. склав 159,7 грн (у травні 2017р. – 634,2 грн); на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 2803,4 грн
(у травні 2017р. – 2761 грн).

Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту
підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 8546,1 млн.грн, що у
порівнянних цінах на 3,3% більше від обсягу січня–червня 2016р.
Оборот роздрібної торгівлі у червні п.р. порівняно з червнем 2016р. збільшився на
7,8%.
Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2017р. порівняно
з відповідним періодом 2016р. становив 97,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 90,9%, у господарствах населення – 100,1%.
Під урожай 2017р. культури сільськогосподарські посіяно на площі
382,1 тис.га, (на 3,4% більше порівняно з 2016р.),у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – на 174,5 тис.га (45,7% загальних
площ), у господарствах населення – на 207,6 тис.га (54,3%).
За січень–червень 2017р. реалізовано на забій 51,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,7% менше порівняно з
відповідним періодом 2016р., вироблено 211,9 тис.т молока (на 0,7% менше)
та 184,7 млн.шт яєць (на 19,3% менше).
За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої
худоби склала 174,3 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч.
корів – 98,5 тис. (на 1% менше); свиней – 324,8 тис. (на 2,3% менше), овець
та кіз – 35,3 тис. (на 3,5% більше), птиці всіх видів – 3963,7 тис. голів (на
4,3% менше).
Обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими
підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2017р.
порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 25,2%, у
т.ч продукції рослинництва – у 2,5 раза, тваринництва – зменшився на
3,6%.
На 1 липня п.р. у великих та середніх сільськогоcподарських
підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення
культур зернових та зернобобових, було в наявності 43,4 тис.т зерна, що на
5,5% більше, ніж на 1 липня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових
культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–червні п.р.
становила 3746,3 грн за т.

Промисловість
У червні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2016р. індекс
промислової продукції становив відповідно 104,1% та 115,5%, за підсумками
січня–червня 2017р. – 106%.
Приріст продукції у січні–червні п.р. спостерігався у добувній
промисловості і розробленні кар’єрів – на 11,1%, постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,1%, переробній промисловості – на
1,5%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції (на 7,5%), гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (на 7,7%), добуванні сирої нафти та
природного газу (на 11%), інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів
(на 11,9%), машинобудуванні (на 21,5%), металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 55,5%).
Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні
виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 4,8%),
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (на 9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів (на 29,2%).
Підприємствами області у січні–червні 2017р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 20 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,8
млрд.грн.
Будівельна діяльність
У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 633,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з
січнем–червнем 2016р. становив 118,1%.
Будівництво будівель зросло 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
2016р.
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.
Транспорт

У січні–червні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців) перевезено 6,3 млн.т вантажів, що на 22,5% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено
3,7 млн.т вантажів, що на 39,8% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.,
вантажооборот становив 589,1 млн.ткм або 84,6% обсягу січня–червня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористались 37,5 млн. пасажирів, що складає 88,4% обсягів січня–червня

2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі 589,8 млн.пас.км або на 10,5% більше.
Зовнішня торгівля товарами
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.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 155
млн.дол. США або 67% від загального обсягу експорту.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
червні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 101,6%, з
початку року – 107,9% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції), в області – 101,4% та 108,5% відповідно.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
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Прес- випуски:
Споживання продуктів харчування населенням області
у 2016 році
Головне управління статистики інформує. У 2016р. одним жителем області в
середньому було спожито 43 кг м’яса та м’ясних продуктів, що на 2,2% більше, ніж роком
раніше, 138 кг овочів та баштанних продовольчих культур (на 2,4% більше), 190 кг
картоплі (на 3,6% більше), 46 кг плодів, ягід і винограду (на 4,5% більше), 281 кг молока
та молокопродуктів (на 8,5% більше), 6 кг риби та рибних продуктів (на 18,9% більше).
Разом з цим, споживання хлібних продуктів зменшилося на 1% і склало 111 кг на одну
особу за рік, цукру – на 4,9% (35 кг), яєць – на 5,8% (242 шт), олії – на 6,6% (11 кг).
За кількістю спожитих в розрахунку на одну особу молока та молочних продуктів,
картоплі у 2016 році область серед регіонів України традиційно посіла першість, за
кількістю спожитих хлібних продуктів – шосте місце, цукру – дванадцяте, плодів, ягід та
винограду – тринадцяте, олії – сімнадцяте, овочевої продукції, яєць, м’яса та
м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів –22–23.
У минулому році одним жителем області більше, ніж в середньому по державі
спожито цукру, молочних та хлібних продуктів, картоплі (на 5–36%).
Калорійність середньодобового раціону населення області порівняно з середньою
по Україні є вищою на 6,9% і склала 2930 ккал на одну особу. За цим показником
область посіла третє місце серед регіонів держави.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–червні
2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 2,8 млрд.грн (у січні–червні 2016р. – на 15,6 млрд.грн та 2,9 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 50% становила продукція підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 41,1% – переробної промисловості,
8,2% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,7% – водопостачання,
каналізації, поводження з відходами.
Понад 58% 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 7,5%, виробництва гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5%, постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 4,5%, добування сирої нафти та природного
газу – 2,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,6%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,4%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 58,5%
займала енергія, 29,7% – товари проміжного споживання, 8,8% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2017р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20
млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (27,8%
загальнообласного обсягу), Бурштина (27,2%), Калуша (9,2%), а також Тисменицького
(11%), Долинського (6,9%), Рожнятівського (5,6%) та Надвірнянського (4,3%) районів.
Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,9%, м.Коломиї
– 1,2%, м.Яремче та Снятинського району – по 0,9%, м.Болехова, Богородчанського та
Галицького районів – по 0,6%, Городенківського, Калуського та Косівського районів – по
0,3%, Коломийського – 0,2%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на
14,5 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (349,4
тис.грн), Калуші (27,4 тис.грн), Івано-Франківську (22 тис.грн), Тисменицькому (26,6
тис.грн), Долинському (19,9 тис.грн) та Рожнятівському (15,3 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 58,5%
займала енергія, 29,7% – товари проміжного споживання, 8,8% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в
середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Бурштині (99,7%),
Івано-Франківську (69,7%), Долинському (80,6%) та Косівському (76,4%) районах; частка
споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові
(56,1%), Коломиї (26,1%), Івано-Франківську (15,1%), Калуші (11,1%), Городенківському
(85,4%), Коломийському (55,6%), Галицькому (50,1%), Рогатинському (41,1%),
Верховинському (39,1%), Снятинському (31,1%), Тлумацькому (21,5%) та Косівському
(15,4%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (8,5%),
Калуші (4,6%), та Калуському районі (22,6%). Товари проміжного споживання
переважали у містах Болехові, Калуші, Коломиї, Яремче, Богородчанському,
Верховинському, Галицькому, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському,
Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі реалізованої
продукції склала 44–99%.

Будівництво на Івано-Франківщині
Головне управління статистики інформує. Будівництво є однією з важливих
галузей економіки області, яка сприяє розвитку інфраструктури та модернізації
виробничих потужностей, забезпечує мешканців області новим комфортним житлом,
об’єктами соціальної, культурної та комунальної сфери. Будівельний комплекс ІваноФранківської області представлено як суб’єктами господарювання-юридичними особами,
так і фізичними особами-підприємцями, частка яких в загальній кількості становить
відповідно 49,6% та 50,4%. У 2016р. будівельну діяльність здійснювало 901 підприємство, з
них 23 – середні, 878 – малі, з яких 766 – мікропідприємства.
Важливим аспектом розвитку будівельної галузі є її інвестування. За січень–
березень 2017р. капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 441,2 млн.грн
(34,1% до загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи в області), у
нежитлові будівлі та інженерні споруди – 260,9 млн.грн (20,2%).
У 2016р. будівельні підприємства області виконали робіт на суму 1,5 млрд.грн, що
на 3,5% більше рівня обсягів попереднього року. У розрахунку на одну особу населення
обсяг виконаних будівельних робіт склав 1088 грн. За обсягом будівельної продукції на 1
особу область посіла 14 місце серед регіонів України, за індексом – 19. Внесок
будівельних підприємств у створення валової доданої вартості в області за попередній рік
склав майже 8%.
У 2016р. частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становила
42,4% від загального обсягу, нежитлових будівель – 36,8%, житла – 20,8%.
Протягом 2016р. та з початку поточного року на території області прийнято в
експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких нафтова свердловина з
розвідувального буріння, трансформаторна понижаюча підстанція напругою 35 кВ і вище,
міні-ГЕС, електростанції, що працюють на нетрадиційних джерелах енергії, зокрема
енергії вітру та сонця, торгові приміщення, заклади громадського харчування,
берегоукріплювальні споруди,
районна котельня, місцеві трубопроводи для
транспортування газу, водопровідні, каналізаційні та теплові мережі, телекомунікаційні
споруди, автостанція, потужності з виробництва промислової продукції тощо.
В області активно ведеться житлове будівництво: у 2016р. прийнято в експлуатацію
480,8 тис.м2 загальної площі житла. За цим показником Івано-Франківщина посіла 5 місце
серед регіонів України, в розрахунку на 1000 осіб постійного населення – 4 місце
(прийнято 348,8 м2 проти 220,4 м2 в середньому по Україні).
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, найбільша частка
домогосподарств області має трикімнатне (37,5%) та двокімнатне (32,2%) житло, кожна
тринадцята родина займає одну кімнату. Кожне третє домогосподарство із десяти
проживає в окремій квартирі, кожне сьоме із десяти – в індивідуальному будинку чи його
частині.
Протягом 2016р. та з початку поточного року із об’єктів соціальної сфери прийнято
в експлуатацію музей, загальноосвітнний навчальний заклад, дитячі дошкільні
заклади, амбулаторно-поліклінічні заклади, лікарню профільну, фізкультурно-оздоровчий
комплекс, спортивні зали, бассейн критий для плавання та інші об’єкти, із об’єктів
туристично-рекреаційного призначення на території області – готелі та готельновідпочинкові комплекси.
Довідково: Згідно з Указом Президента України №273/93 від 22 липня 1993 року в
Україні щорічно у другу неділю серпня відзначається День будівельника.

Індекс споживчих цін у липні 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в липні 2017р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 0,2%, з початку року – на 8,2% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення АТО), в області – на 0,2% та 8,7% відповідно.
У липні п.р. приріст споживчих цін на 0,1–0,8% зафіксовано у Львівській,
Вінницькій,
Волинській,
Івано-Франківській,
Полтавській,
Тернопільській,
Дніпропетровській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській,
Житомирській, Київській, Чернівецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Одеській
областях. На Донеччині та Чернігівщині індекс споживчих цін склав 100,0%. Зниження
споживчих цін на 0,4–0,1% відбулося у Закарпатській, Миколаївській, Херсонській,
Луганській областях та м.Києві
На споживчому ринку області в липні п.р. ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 5,0% та 3,1%) подорожчали м’ясо та
м’ясопродукти, сало. На 2,5–0,8% підвищилися ціни на маргарин, масло, безалкогольні
напої, макаронні вироби, рис, хліб, цукор. Водночас суттєво (на 8,3% та 4,4%)
подешевшали яйця та овочі; на 3,7–0,6% – крупи гречані, кисломолочна продукція, сири,
фрукти, риба та продукти з риби, сметана, молоко.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8% в основному
за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,4%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
на 0,3% відбулося за рахунок коригування тарифів з утримання будинків та
прибудинкових територій у м.Коломиї на 2,8%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,3% насамперед через здешевлення
автомобілів на 1,2%, палива та мастил – на 0,9%. Разом з тим подорожчали
перевезенння залізничним пасажирським транспортом на 4,4%.

Бджільництво Івано-Франківської області
Бджільництво – один із найкорисніших та екологічно чистих видів традиційної
господарської діяльності українців, важливість якої, насамперед полягає у підвищенні
урожайності сільськогосподарських культур та виробництві надзвичайно цінних
продуктів: меду, воску, прополісу тощо.
За даними Головного управління статистики, на початок 2017р. в області
нараховувалося 144 тис. бджолосімей або 5,8% від їх загальної кількості в Україні. Серед
регіонів держави за кількістю бджолосімей область посідає восьме місце. Займаються
бджільництвом, в основному, господарства населення, якими утримується 98,8% сімей.
У 2016р. усіма категоріями господарств області вироблено 1044 т меду, що на
18,5% більше, ніж у 1990р. Серед продукції бджільництва не менш важливим є
виробництво воску, який використовується в медицині та хімічній промисловості.
Товаровиробники області кожного року отримують близько 35 т цієї продукції.
Для розвитку бджільництва необхідною складовою є посів медоносних культур та
наявність багаторічних насаджень. Під урожай 2017р. в області було посіяно 3,1 тис.га
гречки, 31,7 тис.га соняшнику, 33,6 тис.га ріпаку. Площа плодових та ягідних насаджень
складає 9,3 тис.га.
Довідково: День пасічника встановлено в Україні відповідно до Указу Президента
України від 15 серпня 1997 року і відзначається щорічно 19 серпня.

Зовнішня торгівля області товарами у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2017р. становили 266,6 млн.дол.
США, імпорту – 238,9 млн.дол. США. Проти січня–червня 2016р. обсяги експорту
збільшилися на 7,3%, імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 27,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,12.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 17 місце,
імпорту – 13 місце, за індексом експорту та імпорту товарів – 22 та 13 місця відповідно.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 95 країн
світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Нідерландів, Польщі,
Чехії, Іспанії, Туреччини, Італії, Німеччини, Ізраїлю.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 181,1
млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні до
січня–червня 2016р. на 13,5%.
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 181,2 млн.дол. США або 75,8% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–червня 2016р. на 23,2%.
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.

Зовнішня торгівля підприємств та організацій області послугами
у І півріччі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг
підприємствами і організаціями області у І півріччі 2017р. становили
26,4 млн.дол.
США, імпорту – 7,1 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року
обсяги наданих послуг збільшилися на 16%, отриманих – зменшилися на 17,8%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 19,3 млн.дол. США.
За обсягами експорту послуг область посіла 13 місце серед регіонів України, за
індексом експорту послуг – 11 місце.
Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 101 країни світу
здійснювали 104 суб’єкти господарської діяльності.
Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, США, Німеччини,
Кіпру, Швеції. Дві третини обласного експорту послуг займали послуги з переробки
матеріальних ресурсів, ще майже чверть – транспортні та послуги у сфері
телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги, 7,7% – послуги, пов’язані з
подорожами,у т.ч. 4,9% – послуги у сфері освіти.
Понад 40% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі. Вагомими
були і обсяги послуг, що надали партнери з Данії, Італії, Угорщини та Німеччини. Майже
75% обласного імпорту послуг припадало на ділові та транспортні послуги, близько 15% –
на послуги, пов’язані з подорожами, 7,5% – на послуги у сфері телекомунікацій,
комп’ютерні та інформаційні.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила
84,5%, імпорту – 88,4%.

Діяльність автотранспортного комплексу області
у I півріччі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Автотранспортом області виконується
більше половини вантажних та три чверті пасажирських перевезень.
У I півріччі 2017 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними
особами-підприємцями) на комерційній основі замовникам доставлено 3,7 млн.т
вантажів та виконано транспортну роботу в обсязі 589,9 млн.ткм. У порівнянні з I
півріччям 2016 року обсяги вантажних автоперевезень збільшилися майже на 40%. Із
загального їх обсягу 85,8% припало на підприємства-юридичні особи. За обсягами
вантажних перевезень автотранспортом у I півріччі 2017 року область посіла 8 місце серед
регіонів України.
Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст
Івано-Франківська (23,3%) і Калуша (11,2%), Косівського (30,7%) та Калуського (13,1%)
районів. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок,
гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів,
зернові вантажі, деревина та вироби з деревини.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень транспортом
фізичних осіб-підприємців) у I півріччі 2017 року скористались понад 29 млн. пасажирів,
що склало 86,8% обсягів перевезень за I півріччя попереднього року, обсяг виконаної
пасажирської роботи склав 553 млн.пас.км або на 11,8% більше. Найбільша частка
пасажирських перевезень, припала на автоперевізників міст Івано-Франківська (41,2%),
Калуша (8,7%), Коломиї (7,8%), Коломийського (6,2%), Богородчанського (5,8%) та
Долинського (5,5%) районів. Понад 60% обсягів пасажирських автоперевезень виконали
фізичні особи-підприємці, транспортом яких перевезено більше 18 млн. пасажирів.

Демографічна ситуація у Тлумацькому районі
у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення району
на 1 липня 2017 року, за оцінкою, становила 47341 особу, з яких 12096 осіб проживали у
міських поселеннях (м.Тлумачі – 8979 осіб, смт Обертині – 3117 осіб) та 35245 осіб – у
сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2017 року чисельність наявного населення
району зменшилась на 284 особи за рахунок природного (на 197 осіб) та міграційного (на
87 осіб) скорочень. Упродовж січня–червня 2017 року зареєстровано 224 живонароджених
та 421 померлого (у січні–червні 2016 року – 228 та 420 осіб відповідно).

Довідки за телефоном: (0342)79‐20‐09; e‐mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX‐DEMOGR.htm
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