Прес- випуски:
Роздрібна торгівля області у січні–серпні 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–
серпні 2017 року населенню реалізовано товарів на 12 млрд.грн. Індекс обсягу
обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах досічня–серпня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 105,2% (в
Україні – 108,7%). У розрахунку на одну особу населення у січні–
серпні поточного року у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на
1088 грн.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
7,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 3,8% більше обсягу січня–серпня
попереднього року.
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17 вересня - День працівників лісу
Лісове господарство Івано-Франківської області Головне управління статистики
інформує. Івано-Франківська область належить до однієї з найбільш лісистих в Україні –
лісові угіддя займають 635,7 тис.га або майже 46% території області. Частка ІваноФранківщини у загальнодержавних обсягах реалізації продукції лісового господарства у
2016 році склала 5,4%, що відповідає 9 місцю серед регіонів держави. Лісогосподарськими
підприємствами регіону, яким надані у користування або власність ліси, у 2016р.
реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства у фактичних цінах (без
ПДВ) на 696,7 млн.грн, що на 6,7% більше, ніж роком раніше. Майже три чверті (73,3%)
загальнообласних обсягів реалізації забезпечили лісогосподарські підприємства
Рожнятівського, Долинського, Надвірнянського, Верховинського районів та ІваноФранківської міської ради. У розвиток підприємств лісового господарства та
лісозаготівель області у 2016р. було спрямовано 52,8 млн.грн капітальних інвестицій, у
січні–червні 2017р. – 17,9 млн.грн; обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1
липня 2017р. склав 439,5 тис.дол. США. На підприємствах лісогосподарського комплексу
області у I півріччі 2017р. було зайнято 3 тис. осіб або 1,6% працівників підприємств,
установ, організацій області з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Заробітна
плата штатного працівника в галузі у І півріччі 2017р. склала 6987 грн на місяць, що
більше на 49,3%, ніж у січні–червні 2016р., і на 21,1% – від середнього розміру по області.
Лісогосподарські підприємства щорічно здійснюють комплекс лісокультурних та
лісозахисних робіт. У 2016р. на 2,9% збільшено площу відтворення лісів, яка склала 3,8
тис.га, з них на 1,7 тис.га здійснено садіння і висівання, 2,1 тис.га охоплено природним
поновленням. Роботи із захисту лісів від шкідників та хвороб лісу у 2016р. проведено на
площі 3,8 тис.га, з яких основну частину (99,2%) становили профілактичні біотехнічні
заходи. У результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у 2016р. було
ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7,2 тис.га. Рубки лісу у 2016р.
проведено на площі 25,7 тис.га, в тому числі головного користування – на 2,2 тис.га.
Вирощуванню продуктивних лісових насаджень, підвищенню їх якості та продуктивності
сприяють рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, якими у 2016р. охоплено
23,1 тис.га, зокрема рубками догляду – 5,6 тис.га, санітарними рубками – 11,3 тис.га. Від
усіх видів рубок та проведення підготовчих робіт у 2016р. заготовлено 1532,3 тис.м3
деревини, з неї – 1213,2 тис.м3 ліквідної деревини, що майже на рівні показників
попереднього року. За обсягом заготовленої ліквідної деревини область посіла 7 місце
серед регіонів держави. Деревина і вироби з деревини є важливою складовою зовнішньої
торгівлі регіону: у структурі експорту у 2016р. на них припало 16,5% загальнообласних
обсягів. Обсяги експорту деревини і виробів з деревини порівняно з 2015р. збільшились на
28% і склали 94,4 млн.дол. США. Серед видів товарів цієї групи експорт лісоматеріалів
оброблених збільшився в 1,9 раза, плит деревноволокнистих – на 4,9%. Обсяги імпорту
деревини та виробів з деревини у 2016р. були незначними і в обласному імпорті займали
1,5%. Майже весь обсяг цієї продукції отримано з країн Європи. Довідково: Професійне
свято фахівців лісового господарства – день працівника лісу встановлений Указом
Президента України 28 серпня 1993 року і традиційно відзначається у третю неділю
вересня.

Використання палива підприємствами та організаціями області
у серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У серпні 2017р. підприємствами
і організаціями області використано 63,4 млн.м3 газу природ-ного, 361,4 тис.т
вугілля кам’яного, 6,8 тис.т палива дизельного, 0,9 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 серпнем 2016р. збільшилося споживання газу природного (в
2
рази), нафти
сирої,
включаючи
газовий
конденсат
(на
39,2%), палива дизельного (на 12%), вугілля кам’яного (на 11,8%). Водночас,
споживання бензину моторного зменшилося на 6,2%.
Через мережу АЗС за серпень 2017р. населенню реалізовано 4,8
тис.т палива дизельного, що на 2,7% менше, ніж за серпень 2016р., 4,5
тис.т бензину моторного (на 4,2% менше) та 1,7 тис.т пропану і бутану
скраплених (на 11,8% більше).
Станом на 1 вересня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси
вугілля кам’яного становили 494,2 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий
конденсат, – 30,9 тис.т, мазутів топкових важких – 7,2 тис.т, палива дизельного
– 4,4 тис.т, бензину моторного – 0,4 тис.т. У порівнянні з показниками на
відповідну дату минулого року запаси вугілля кам’яного збільшилися у 2,9
раза, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – у 1,9 раза. Водночас, запаси
бензину моторного зменшилися у 2,6 раза, палива дизельного – на
17,9%, мазутів топкових важких – на 5,8%.
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–серпні 2017р. індекс промислової продукції склав 108,9% (в Україні –
99,6%), що відповідає 5 місцю серед регіонів держави. У серпні порівняно з
липнем п.р. промислове виробництво в області зросло на 1,6%, з серпнем 2016р.
– на 21,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
серпня 2017р. одержано приріст промислової продукції на 13,6%, на що
вплинуло збільшення обсягів у добуванні сирої нафти та природного газу на
13,4%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 17,8%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–серпня 2016р.
перевищено на 7%. Приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції і склав 225,1%, металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 58%,
у машинобудуванні – 18,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,7%. Водночас у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції скоротився
на 25%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 9,1%, виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 0,8%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–серпня
2016р. склав 106,7%. Електроенергії вироблено 6081,6 млн.кВт·год, що на 6,3%
більше, ніж у січні–серпні минулого року.
Довідки за
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До Дня машинобудівника Головне управління статистики інформує.
Машинобудівна галузь Івано- Франківщини представлена підприємствами з
виробництва електричного та електронного устатковання, машин, автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, якими у 2016р.
реалізовано продукції на 1,9 млрд.грн, що становить 5,1% загального обсягу реалізації
промисловості області. Протягом останніх років підприємства галузі працювали з
нарощуванням обсягів продукції: у 2016р. рівень виробництва попереднього року
перевищено на 56,1%, у січні–серпні 2017р. – на 18,9%, у т.ч. на підприємствах з
виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних
засобів – на 58,7%. В області підприємствами машинобудування виробляються комплекти
ізольованих проводів для транспортних засобів, схеми електронні інтегральні, газоміри,
термостати, маностати (стабілізатори тиску), прилади для контролю інших фізичних
характеристик, трансформатори електричні, апаратура електрична та панелі комутаційні
для комутації або захисту електричних схем, машини пральні, світильники електричні,
стенди випробувальні, провідники електричні, електроприлади для обігрівання приміщень
та ґрунту, крани перевантажувальні, портальні, мостові, обладнання та пристрої для
фільтрування й очищення повітря і газів, ваги платформенні, преси гідравлічні для
обробки металів, верстати для оброблення деревини, вентилі, клапани та подібні вироби
тощо. У розвиток підприємств машинобудівної галузі у 2016р. було інвестовано 127
млн.грн, майже 52% з яких освоєно підприємствами з виробництва автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, 38,4% – з виробництва
електричного устатковання, 6,5% – з виробництва машин та устатковання, 3,3% – з
виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Станом на 31 грудня 2016р.
іноземними інвесторами у галузь спрямовано 19 млн.дол. США акціонерного капіталу, з
них 95,8% вкладено нерезидентами Швеції та Польщі. На підприємствах
машинобудування зайнято майже 5 тис. осіб або 11,1% зайнятих у промисловості області.
За 2016р. середньомісячна заробітна плата штатних працівників галузі зросла у порівнянні
з попереднім роком на 39% і склала 5416 грн, що на 28,8% перевищує середній розмір
заробітної плати в економіці області. Машинобудівний комплекс області формують:
державне підприємство виробниче об'єднання «Карпати», товариства з обмеженою
відповідальністю «Електролюкс Україна», «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед»,
«Мікрол», акціонерні товариства «Арматурний завод», завод «Промприлад»,
«Локомотиворемонтний завод», приватні підприємства «Механік», «Прикарпаткабель»,
комунальне підприємство «Меткабель», продукція яких є конкурентоспроможною як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у 2016р. експортовано механічних та електричних машин на суму 122,8 млн.дол.
США (21,4% загальнообласного експорту), що у 1,8 раза більше, ніж роком раніше.
Довідково: Професійне свято працівників машинобудування та приладобудування – День
машинобудівника встановлений Указом Президента України від 8 вересня 1993 року
№361/93 і щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Довідки за телефоном: (0342)
79-20-08; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXPROM.htm © Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017 При
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2017р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 942 млн.грн., або
1,7% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 119,9%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 13 місце, індексом будівельної продукції – 11 місце.
Зведення будівель збільшилося на 10,8%, у т.ч. житлових – на
1,8%, нежитлових – на 17,5%. Інженерних споруд зведено на 34,3% більше, ніж
у січні–серпні
торік. Нове
будівництво,
реконструкція
та
технічне переоснащення склали68,9% від загального обсягу виконаних
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 21,8% та 9,3% відповідно.
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До Всесвітнього дня туризму
До Всесвітнього дня туризму Головне управління статистики інформує.
У 2016 році туристичні послуги надавали 107 суб’єктів туристичної
діяльності області (36 юридичних осіб та 71 фізична особа-підприємець),
якими упродовж року обслуговано 80 тис. осіб, що на 14,1 тис. осіб або на
21,4% більше, ніж у попередньому році. За кількістю обслугованих туристів
cуб’єктами туристичної діяльності область посіла третє місце серед регіонів
держави після м.Києва та Львівської області. Упродовж 2016 року 8,6 тис.
мешканців області виїжджали за кордон, а кількість іноземних туристів, які
відвідали область, склала 2,5 тис. осіб. Найбільше наших краян виїжджало до
Туреччини, Єгипту, Болгарії, Греції та Польщі, а громадян іноземних держав,
що побували на Прикарпатті, – з Молдови, Білорусі, Румунії, Російської
Федерації та Литви. Подорожували у межах країни 68,9 тис. осіб, що склало
86,2% від загальної кількості туристів області. Пріоритетним напрямом для
всіх категорій туристів у 2016 році були дозвілля та відпочинок, якими
охоплено 77,3 тис. осіб або 96,6% від загальної кількості туристів. Дохід
суб’єктів туристичної діяльності області від надання туристичних послуг у
2016 році склав 342,1 млн.грн, що на 30,1% більше, ніж у попередньому році.
Важливою складовою туристичної індустрії є колективні засоби
розміщування, які виконують одну з найважливіших функцій у сфері
обслуговування туристів. На кінець 2016 року в області здійснювали
діяльність 227 готелів та аналогічних засобів розміщування туристів і 30
спеціалізованих засобів розміщування, якими обслуговано 341,2 тис. осіб. За
кількістю обслугованих цими закладами туристів область посіла п’яте місце
серед регіонів України. Із загальної кількості туристів 14,9 тис. були
громадянами іноземних держав, серед яких найбільша частка припадала на
відвідувачів з Польщі (16,8%), Молдови (9,6%), Румунії (9,1%), Німеччини
(7,2%) та США (6,3%). Cума доходів від послуг, наданих колективними
засобами розміщування у 2016 році, склала 491,6 млн.грн., що на 31,9%
більше, ніж у попередньому році. Дедалі значного розвитку набуває зелений
туризм. У 2016 році фізичні особи- підприємці надавали послуги з
розміщування у 305 приватних садибах (81,3% від загальної кількості по
Україні), якими упродовж року обслуговано 55,8 тис. осіб та отримано 30,5
млн.грн доходу (у 2015 році – 25 тис. осіб і 10,6 млн.грн відповідно).
Довідково: щороку 27 вересня у світі відзначається День туризму. Туризм
сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, розвитку ринкових відносин,
міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян
до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю. З
Днем туризму! Бажаємо всім цікавих зустрічей та відкриттів у пізнанні
навколишнього світу

Зовнішня торгівля області
товарами у січні–липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2017р.
становили 304,7 млн.дол. США, імпорту – 298,9 млн.дол. США. Проти січня–
липня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 7,3%, імпорту – на 33,2%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5,8 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,02.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 17
місце, імпорту – 13 місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 97
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі, Чехії,
Нідерландів, Туреччини, Іспанії, Італії, Німеччини, Російської Федерації,
Білорусії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
206,9 млн.дол. США або 67,9% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні до січня–липня 2016р. на 11,8%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали
механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, деревина та
вироби з деревини.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Російської
Федерації, Польщі, Румунії, Італії, Китаю, Чехії, Угорщини.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 211,5 млн.дол. США або 70,7% від
загальнообласного обсягу імпорту, що на чверть більше, ніж за січень–липень
2016р.
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) 5335-17; e-mail:

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm
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Індекс споживчих цін у серпні 2017 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в серпні
2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
зони проведення АТО)знизилися на 0,1%, в області – на 0,3%, з початку року –
зросли на 8,1% та 8,4% відповідно.
У серпні п.р. зниження споживчих цін на 0,8–0,1% зафіксовано у
Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській,
Одеській, Сумській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій,
Київській, Миколаївській областях. На Закарпатті, Полтавщині та
Хмельниччині індекс споживчих цін склав 100,0%. Приріст споживчих цін на
0,1–0,4% склав у м.Києві, Житомирській, Луганській, Рівненській,
Тернопільській, Черкаській, Донецькій, Волинській та Чернігівській областях.
На споживчому ринку області в серпні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 20,6%)
подешевшали овочі. На 5,8–0,7% знизилися ціни на фрукти, продукти
переробки зернових, оливкову олію. Водночас суттєво (на 19,5%)
подорожчали яйця; на 2,7–0,7% – сало, м’ясо та м’ясопродукти, масло,
молоко та молокопродукти, цукор, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9% в
основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,4% відбулося за рахунок підвищення тарифів з утримання
будинків та прибудинкових територій на 4,6%.

Довідки за
телефоном:(0342) 5339-01; e-mail:

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-CINY_TAR.HTM
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Прес- випуски:

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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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.
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 до січня–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.

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.
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 ІваноФранківщина 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 ІваноФранківської 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.

Прийняття в експлуатацію виробничих потужностей та інженерних споруд
в Івано-Франківській області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2017р. на підприємствах
області прийнято в експлуатацію ряд потужностей з виробництва промислової продукції,
зокрема, з виробництва продуктів полівінілхлориду у первинних формах (6,7 тис.т),
виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання (150
тис.пар), кормів готових для тварин (2,4 тис.т), хлібобулочних виробів (200 т),
конструкцій будівельних дерев’яних та виробів столярних й теслярських (1,6
тис.м2), елементів конструкцій збірних для житлового цивільного будівництва з цементу,
бетону чи штучного каменю (3260 тис.т), потужність з переробки м’яса (5 т).
Також прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких
свердловина нафтова з експлуатаційного буріння, місцеві трубопроводи для
транспортування газу (2,2 км), котельня промислова (8890 Гкал), котельня районна (0,26
Гкал/год), місцеві теплові мережі (0,02 км і 4,79 Гкал/год), місцеві каналізаційні та
водостічні мережі (16,7 тис.м3 стічних вод/доб), каналізаційний колектор (0,54 тис.м3
стічних вод/доб), станція насосна каналізаційна, трансформаторна понижаюча підстанція
напругою 35 кВ і вище (2,63 тис.кВ.А), лінії електричні силові місцеві (1,97 км), міні-ГЕС
(4,91 тис.кВт), електростанціїї, що працюють на енергіїї вітру (0,6 тис.кВт), сонця (154,92
тис.кВт) та на нетрадиційних джерелах енергії (0,33 тис.кВт).
Серед прийнятих на території області у І півріччі об’єктів – готелі та готельновідпочинкові комплекси (395 місць), заклади громадського харчування (461 посадочне
місце), станції технічного обслуговування автомобілів та мийні комплекси для машин
(33,7 тис. обслуговуваних автомобілів), будівлі торговельні (29,7 тис.м2 торгової площi),
складські приміщення (725,6 тис.м3 та 1,41 тис.м2), силосні та сінажні споруди (54 тис.м3)
та інші об’єкти.
Зовнішня торгівля м.Івано-Франківська
товарами у І півріччі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів у І півріччі
2017р. склали 147,7 млн.дол. США, імпорту – 107,2 млн.дол. США. Порівняно з І
півріччям 2016р. обсяги експорту зменшилися на 5,8%, імпорту – збільшилися на
16,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 40,5 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,38.
У загальнообласних обсягах експорту товарів питома вага суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності міста склала 55,4%, імпорту – 44,9%.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 76 країн світу.
Найбільші експортні поставки з обласного центру здійснювалися до Румунії, Чехії,
Нідерландів, Іспанії, Єгипту, Ізраїлю, Туреччини.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
109,5 млн.дол.
або 74,1% від загального обсягу експорту по місту, та збільшився у порівнянні з І
півріччям 2016р. на 8,2%.
Основу експортних поставок міста складали механічні та електричні машини і
продукти рослинного походження.
Вагомими були обсяги надходжень товарів з Румунії, Німеччини, Чехії, Китаю,
Польщі, Італії.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 80,5 млн.дол. США або 75,1% від загального
обсягу імпорту по місту, та збільшився у порівнянні з І півріччям 2016р. на 16%.
Більше половини обсягів імпорту товарів займали механічні та електричні машини.
Суттєвими були надходження і полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них,
недорогоцінних металів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів,
продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного
транспорту, крім залізничного.

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.
Використання палива підприємствами та організаціями області
у липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У липні 2017р. підприємствами і
організаціями області використано 67,5 млн.м3 газу природ-ного, 381,8 тис.т кам’яного
вугілля, 7 тис.т палива дизельного, 0,9 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 липнем 2016р. збільшилося споживання газу природного (в 2,6 раза),
нафти сирої, включаючи газовий конденсат (в 2 рази), палива дизельного (на 19,6%),
вугілля кам’яного (на 1,1%). Водночас, споживання бензину моторного зменшилося на
8,1%.
Через мережу АЗС за липень 2017р. населенню реалізовано 4 тис.т палива
дизельного, що на 17,6% менше, ніж за липень 2016р., 3,9 тис.т бензину моторного (на
12,3% менше) та 1,6 тис.т пропану і бутану скраплених (на 9,8% більше).
Станом на 1 серпня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси вугілля
кам’яного становили 507,4 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 23 тис.т,
мазутів топкових важких – 7,2 тис.т, палива дизельного – 6,4 тис.т, бензину моторного –
0,4 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси вугілля
кам’яного збільшилися у 3,1 раза, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 32%,
палива дизельного – на 22,2%. Водночас, запаси бензину моторного зменшилися на 37,6%,
мазутів топкових важких – на 9,6%.

Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську
у січні–липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–липень 2017р. підприємствами
добувної промисловості та розроблення кар'єрів порівняно з аналогічним періодом
попереднього року збільшено добування гальки та гравію, що використовуються як
наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей, в 1,5 раза.
У переробній промисловості підприємствами з виробництва харчових продуктів та
напоїв збільшено випуск м’яса свиней замороженого у 5,3 раза, кормів готових для
тварин, що утримують на фермах – в 1,6 раза, виробів здобних – на 22,8%, борошна – на
6,3%. Разом з цим зменшено випуск хліба та виробів хлібобулочних нетривалого
зберігання на 2,3%, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 8,7%, печива
солодкого і вафель, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, плавленого
сиру – на 13,3–17,1%, соусів і продуктів для приготування соусів – на 29,4%, шоколаду та
готових харчових продуктів, що містять какао, – у 2,4 раза, маргарину і жирів харчових
подібних – у 8 разів. На рівні січня–липня 2016р. вироблено напоїв безалкогольних.
Підприємствами текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів у січні–липні 2017р. випуск пальт та плащів, жіночих та
дівчачих, зменшено у 1,5 раза, жакетів та блейзерів (крім трикотажних), жіночих та
дівчачих – на 28,6%.
У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності
спостерігалося збільшення виробництва шпону, листів для фанери клеєної на 14%, дверей та
їх коробок та порогів, з деревини – на 10%, конвертів та листівок поштових – на 2,4%.
При цьому зменшено випуск проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції,
віддрукованої, на 35,5%, журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів,
формулярів і бланків, виробів канцелярських інших, з паперу чи картону, брусків, планок
та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з
деревини листяних порід, деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на
частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – на 9,2–14,3%, виробів столярних та
конструкцій будівельних, з деревини, – на 4,7%, вікон, дверей балконних та їх рам, з
деревини, – на 0,7%
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–липні 2017р. проти
відповідного періоду попереднього року збільшено виробництво засобів для гоління,
дезодорантів для тіла та антиперспірантів, засобів для прийняття ванн, засобів парфумних,
косметичних та туалетних на 13,4% при зменшенні виробництва шампунів у 4,3 раза,
засобів мийних та засобів для чищення – на 11,4%.
Збільшено виробництво основних видів гумових та пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції: цегли невогнетривкої керамічної будівельної на 1%,
посуду столового кухонного, з пластмас та елементів конструкцій збірних для
будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – відповідно на 5% і 10,8%.
Водночас, зменшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 23,8%,
вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, – на 10,5%.
У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів
збільшено виробництво конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі у 1,6 раза.
Серед продукції машинобудування зросло виробництво термостатів, маностатів
(стабілізаторів тиску) на 0,1%, схем електронних інтегральних, клапанів редукційних,
регулювальних, зворотних та запобіжних, апаратури електричної для комутації або
захисту електричних схем на напругу більше 1000В, комплектів ізольованих проводів для
свічок запалювання для двигунів та комплектів проводів інших для засобів транспортних
– на 30–81,2%. Водночас зменшено виробництво електроприладів для обігрівання приміщень
та обігрівання ґрунту у 9,5 раза, люстр та інших світильників електричних стельових та
настінних – у 2,6 раза, трансформаторів електричних, приладів для контролю інших
фізичних характеристик пральних машин – на 20–27,7%, верстатів для оброблення
деревини – на 0,5%.

Інвестиційне забезпечення економіки області
у січні–червні 2017 року
Головне
управління
статистики
інформує.
За
січень–червень
2017р. підприємствами та організаціями області освоєно 3221,5 млн.грн капітальних
інвестицій, що на 3,7% більше від обсягу січня–червня попереднього року. Основна
частина інвестицій (99,4%) вкладена у матеріальні активи. Серед регіонів України за
обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 13 місце.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 2337,1
грн, що відповідає 16 місцю серед регіонів держави.
За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно більше половини
(50,7%) загального обсягу інвестицій. Кошти населення на будівництво житла склали
27,4% загального обсягу капітальних інвестицій, кошти державного та місцевих
бюджетів – 7,3%.
Найбільшу частку капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств
промисловості (38,8%) та будівництва (37,8%).
Стан ринку послуг області у IІ кварталі 2017 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІI
кварталу 2017 року працювало понад 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх
відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг
реалізованих ними послуг за цей період склав 1566,8 млн.грн. Частка послуг, реалізованих
населенню, становила 29,8% від загального обсягу послуг.
Серед видів економічної діяльності значним був попит на послуги складського
господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (22,8% загальнообласного
обсягу), вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей
(21,5%), у сфері телекомунікацій (17,5%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна (5,9%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу,
надання послуг технічного консультування (3,4%).
Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих
послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (70,6%), Калуша (6,2%),
Яремче (4,6%) та Долинського району (5,4%).

Прес-випуск до Дня підприємця
Малий бізнес Івано-Франківщини
У підприємницькому секторі економіки області налічується 55,2 тис. суб’єктів
малого підприємництва, з яких 86% – фізичні особи-підприємці. Внесок малого бізнесу
Івано-Франківщини у загальний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малого
підприємництва України становив 1,8%. В цьому секторі економіки області зайнято понад
105 тис. осіб, більше як дві третини з яких – фізичні особи-підприємці та наймані у них
працівники.
Частка малого підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів,
послуг) усіма суб’єктами господарювання області складає 37,2%, в якій підприємствами
(юридичними особами) забезпечено 56,2% обсягів, фізичними особами-підприємцями –
43,8%. Слід зазначити, що фізичними особами–підприємцями здійснюється діяльність
майже в усіх сферах економіки, зокрема, у загальній кількості суб’єктів господарювання
малого бізнесу, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом
автотранспортних засобів, тимчасовим розміщенням й організацією харчування, надають
транспортні, складські, поштові та кур’єрські послуги їх частка складає понад 90%, у
промисловості – 75%, у будівництві – 50,8%, у сільському, лісовому та рибному
господарстві – 45,3%.
У 2016 році в області діяло 6,6 тис. малих підприємств (юридичних осіб), з них 5,7
тис. – це мікропідприємства. На 10 тис. осіб наявного населення припало 48 малих
підприємств. Серед міст обласного значення та районів вищим від середньообласного цей
показник у містах Івано-Франківську (121), Калуші (64), Коломиї (52) та Рогатинському
районі (78). У загальній кількості малих підприємств понад чверть займалися оптовою та
роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, 15,7% –
працювали в промисловості, 13,3% – у будівництві, 11% – у сільському, лісовому та
рибному господарстві.
У 2016 році малими підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг) на
18,3 млрд.грн, що складає 27% від загальнообласного обсягу реалізації усіма суб’єктами
господарювання (юридичними особами). Майже 80% малих підприємств області
працювали прибутково і одержали 1,2 млрд.грн прибутку, що становить 32,5% загального
обсягу прибутків підприємств області.

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств
та стан взаєморозрахунків за січень–червень 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2017р. великими та
середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат до
оподаткування в сумі 861,5 млн.грн на противагу відповідному періоду 2016 року, коли
розмір збитку складав 737,9 млн.грн.
Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано, в
основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (834,6 млн.грн
прибутку), зокрема переробної (700,4 млн.грн) та з постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря (154 млн.грн). Серед прибуткових і підприємства, що
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (117,5
млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (114 млн.грн), сільського,
лісового та рибного господарств (16,8 млн.грн), будівництва (12,1 млн.грн), професійної,
наукової та технічної діяльності (8,7 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги (4,5 млн.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких в порівнянні з відповідним періодом
минулого року не змінилася і становила 69,1% в загальній кількості підприємств,
одержано 1297,8 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств за січень–червень п.р. склала 30,1%, ними допущено
збиток в сумі 436,3 млн.грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств
області склав 3,5%; всієї діяльності – 3,6%.
Станом на 1 липня 2017 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості великих та середніх підприємств області склали 48,1 та 33 млрд.грн
відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості
припадала на підприємства промисловості – 48,7% дебіторської та 72,8% кредиторської;
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,4% та
9,8%; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 11,9%
та 7,3% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша частка боргів
(90,3% дебіторської та 88,1% кредиторської) припадала на підприємства переробної
промисловості.
У структурі дебіторської заборгованості 15,8% займають неоплачені покупцями
борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 25,6%
складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні
ресурси.

Освітній рівень населення
Івано-Франківської області
Головне управління статистики інформує. Наприкінці минулого року органами
державної статистики в рамках проведення обстеження умов життя домогосподарств
здійснено дослідження щодо освітнього рівня населення Івано-Франківщини. За
одержаною інформацією, у поточному році серед осіб, вік яких передбачає наявність
освіти (6 років і старші), майже кожен четвертий прикарпатець має вищу (повну чи
базову) освіту. Кожен шостий житель області повідомив про отримання неповної вищої
освіти та здобуття кваліфікації «молодшого спеціаліста». Професійно-технічну освіту
отримали 17,3% прикарпатців. Про наявність повної загальної середньої освіти
повідомило 16% опитаних, кожен десятий мешканець області має базову загальну освіту.
Слід зазначити, що в цілому в державі серед мешканців міст частка осіб з повною,
базовою та неповною вищою освітою значно вища, ніж серед сільських жителів. У
сільській місцевості переважає населення із професійно-технічною, повною та базовою
загальною середньою освітою. Питома вага осіб з вищою освітою більша серед жінок, ніж
серед чоловіків (46,2% проти 38,2%).
Серед областей держави найбільша питома вага осіб із повною вищою освітою у
м.Києві (45,3%), повною загальною середньою – у Закарпатській області (28,8%), в той же
час, наша область посіла п’яте місце за часткою осіб, які мають базову вищу освіту та
сьоме місце – повну вищу освіту.
Система освіти області представлена освітніми закладами різних видів і включає в
себе загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні, а також вищі навчальні
заклади. На початок 2016/17 навчального року в області функціонувало 718 денних
загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 171 заклад нового типу: 153
навчально-виховних комплексів, 11 гімназій та 7 ліцеїв. Крім того, діяло 9 вечірніх шкіл, а
також організовані класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при трьох
денних загальноосвітніх навчальних закладах.
Професійно-технічну освіту надавали 20 навчальних закладів. Підготовку фахівців
з вищою освітою здійснювали 11 коледжів, технікумів, училищ та
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університетів, інститутів. Крім того, в області діє ряд філій навчальних закладів, головні
організації яких знаходяться в інших регіонах держави. Підготовку аспірантів в області
здійснюють 4 вищі навчальні заклади та одна наукова установа.

Стан ринку послуг міст та районів області
у ІI кварталі 2017 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом IІ
кварталу 2017 року працювало 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб), основним видом
діяльності яких є надання послуг. Найбільша їх частка знаходилася у містах ІваноФранківську (42,3% від загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші
(8,3%), Коломиї (7,1%) та Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (5%), Долинському
(4,2%), Косівському (3,9%) і Снятинському (2,7%) районах.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області,
склав 1566,8 млн.грн. Більше 70% обсягів реалізованих послуг належало підприємствам
обласного центру, 6,2% – м.Калуша, 5,4% – Долинського району, 4,6% – м.Яремче.
Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 2,4% до 0,2%.
Населенню області надано 29,8% від загального обсягу реалізованих послуг.
Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню у містах Коломиї (72,2% від
загального обсягу наданих послуг), Бурштині (68%), Яремче (49%), Івано-Франківську
(31,1%), а також у Снятинському (64,6%), Косівському (37,6%), Рогатинському (30%),
Тлумацькому (29,9% та Тисменицькому (28,8%) районах.
Послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності
і інформації та телекомунікації займали значну питому вагу в обсязі реалізованих
підприємствами м.Івано-Франківська послуг (відповідно 50% та 27,4%). У м.Калуші
переважали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (71,3%) і з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування (12,3%), у м.Яремче – операції з нерухомим майном (37,6%), послуги з
діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (33,7%) та тимчасового
розміщування й організації харчування (23,8%), у Долинському районі – послуги
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (67,7%) та
інформації і телекомунікації (17,7%). Підприємства сфери послуг м.Коломиї надавали
послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (26%), транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (22,8%), інформації та
телекомунікації (11,8%) і операції з нерухомим майном (10,1%), у Надвірнянському
районі – послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (63%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (12,9%),
операції з нерухомим майном (10%), у Косівському районі – послуги з охорони здоров’я
(28,7%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності
(22,8%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності
(26,3%), у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,7%), освіти
(11,9%). У Снятинському районі на послуги транспорту, складського господарства,
поштової та кур’єрської діяльності припадало 54,4% обсягів реалізованих послуг
підприємствами району, на послуги освіти – 8,6%, тимчасового розміщування й
організації харчування – 7,7%, професійної, наукової та технічної діяльності – 7,4%.

Інвестиційне забезпечення економіки міст та районів області
за січень–червень 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2017р. у розвиток
економіки Івано-Франківської області вкладено 3221,5 млн.грн капітальних інвестицій.
Суттєві обсяги коштів використано підприємствами обласного центру
(28,9% загальнообласного обсягу) та Тисменицького району (23,5%). Частка підприємств
Яремчанської міської ради, Надвірнянського та Рожнятівського районів становить 3,8–
10,3%, Долинського, Богородчанського, Калуського районів та міста Калуша – 2,8–3,4%,
Галицького,
Рогатинського,
Снятинського,
Косівського,
Городенківського,
Коломийського районів та міста Коломиї – 1,2–2,7%, Тлумацького, Верховинського
районів та міст Бурштина і Болехова – 0,3–0,9%.
У розрахунку на одну особу населення області освоєно 2337,1 грн капітальних
інвестицій. У територіальному розрізі співвідношення між максимальним та мінімальним
обсягом інвестицій у розрахунку на одну особу становило 26,4 раза. Найбільше коштів на
одного
мешканця
освоєно
у
Тисменицькому районі (9,1 тис.грн), місті Яремче
(5,4 тис.грн), Рожнятівському районі (4,5 тис.грн) та місті Івано-Франківську (3,7
тис.грн), найменше – у Тлумацькому (345,3 грн), Верховинському (609,2 грн) районах та
місті Бурштині (653,7 грн).
У структурі фінансування капітальних інвестицій в цілому по області 50,7%
загального обсягу становила частка власних коштів підприємств та організацій, 27,4% –
коштів населення на будівництво житла. Серед міст та районів області найбільша питома
вага власних коштів підприємств та організацій спостерігалася у Рогатинському (90,5%),
Тисменицькому (80,4%), Калуському (76%), Городенківському (48%), Снятинському
(36,9%) районах та містах Калуші (63,8%), Івано-Франківську (55,1%) і Болехові (43,7%),
коштів населення на будівництво житла – у Косівському (86,9%), Верховинському
(80,4%), Коломийському (71,1%),
Надвірнянському
(69,6%),
Тлумацькому
(64,9%), Галицькому (49,6%), Долинському (46,3%) і Богородчанському (44,4%) районах,
містах Коломиї (56,7%), Бурштині (53,5%) та Яремче (49,6%).
У житлове будівництво в області вкладено 1118,1 млн.грн капітальних інвестицій.
За обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли м.Івано-Франківськ (32,1%
загальнообласного обсягу), Тисменицький (10,9%), Надвірнянський (9%), Коломийський
(5,5%), Косівський (5,2%) райони та м.Яремче (7,5%).

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області
у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування
в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня
2017р. становив 882,4 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало
640,1 дол. У січні–червні 2017р. в економіку області інвестовано 1359,8 тис.дол. США
прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 997,4 тис.дол. США. Сукупний
обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017р. збільшився
на 6,7%.
Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій в цілому ІваноФранківщина посіла 8 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 5.
На 1 липня 2017р. інвестицїї вкладено нерезидентами 49 країн світу. До п’ятірки
основних країн-інвесторів, на які припадає 84,5% загального обсягу прямих
інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.
У розвиток промисловості спрямовано 650,8 млн.дол. США (73,8% загального
обсягу акціонерного капіталу), з них найбільше у підприємства переробної промисловості
– 640,1 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,4%, сільського,
лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної діяльності – 2,8%.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст
Івано-Франківська (485,3 млн.дол. США або 55% загальнообласного обсягу інвестицій) та
Калуша (249,9 млн.дол. або 28,3%).Серед районів області значна частка капіталу
нерезидентів залучена в економіку Рогатинського (3,2%), Калуського (3,1%) та
Тисменицького (2,7%) районів.

Прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних споруд за
містами та районами 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 відповідний період
попереднього року.
В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла відбулося
в місті Івано-Франківську у 3,2 раза, містах Коломиї, Бурштині та Долинському районі на 38–40%,
у Верховинському – на 22,1%, Галицькому і Надвірнянському районах – відповідно на 8,2% і
6,1%.
Менше, ніж у січні–червні 2016р, прийнято в експлуатацію житла у Рогатинському районі
у 3,3 раза, у Городенківському – у 2,4 раза, місті Болехові – в 2 рази, Коломийському,
Калуському, Снятинському районах – на 40%–44,8%,
місті Калуші,
Тлумацькому,
Рожнятівському, Богородчанському районах – на 27–39%, Тисменицькому і Косівському районах
– відповідно на 18,4% та 14,4%, місті Яремче – на 1,2%.
За обсягами прийнятого в експлуатацію житла першість посідає Івано-Франківська міська
рада (45,3% загальнообласного обсягу). Також значною є частка Тисменицького (8,6%),
Надвірнянського (6,2%), Коломийського (4,2%), Косівського (4%) районів та міст Коломиї (6,4%) і
Яремче (4,3%). Частка Долинського, Рожнятівського, Богородчанського районів коливається в
межах від 3,8% до 3,2%, решти міст та районів – не перевищує 1,7%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2,2 тис.м2 житла, що відповідає 3 місцю
серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 55
разів: максимальне значення у січні–червні 2017р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (5,8
тис.м2), мінімальне – у Рогатинському районі (106,3 м2).
Середній розмір помешкання по області становив 102 м2 загальної площі. Серед міст і
районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській (218,1 м2) та
Болехівській (185,8 м2) міських радах, найнижче – у м.Бурштині (96,5 м2) та Івано-Франківській
(75,9 м2) міській раді.
Із об’єктів соціальної сфери у січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію
загальноосвітний навчальний заклад у Тисменицькому районі, дошкільний заклад в с.Крихівці
Івано-Франківської міської ради, амбулаторно-поліклінічні заклади в містах Івано-Франківську і
Коломиї, Долинському та Косівському районах, спортивний зал та площинну спортивну споруду у
Косівському районі.
Протягом січня–червня 2017р. в області прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і
потужностей, зокрема: у м.Івано-Франківську – заклади громадського харчування,
трансформаторна понижаюча підстанція напругою 35 кВ і вище, електростанції, що працюють
на енергії сонця, районна котельня, місцеві теплові мережі, м.Калуші – складські приміщення,
місцеві водопровідні мережі, м.Коломиї – мийний комплекс для машин, каналізаційний колектор,
Яремчанській міській раді – готелі, Богородчанському районі – потужність з виробництва кормів
готових для тварин, промислова котельня, Верховинському – каналізаційні та водостічні мережі,
Галицькому – місцеві теплові, каналізаційні та водостічні мережі, насосна станція,
Городенківському – силосні та сінажні споруди, Долинському – вітрова та сонячна електростанції,
місцеві теплові та водопровідні мережі, Калуському – мийний комплекс для машин,
Коломийському – потужності з переробки м’яса, виробництва конструкцій будівельних
дерев’яних та виробів столярних й теслярських, сонячна електростанція, місцеві водопровідні
мережі, Косівському – свердловина нафтова з експлуатаційного буріння, сонячна електростанція,
Надвірнянському – готель, місцеві теплові мережі, Рожнятівському – потужність з виробництва
виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних машинного чи ручного в’язання, міні-ГЕС,
місцевий трубопровід для транспортування газу, місцеві каналізаційні та водостічні мережі,
Снятинському – каналізаційна насосна станція, Тисменицькому – потужності з виробництва
полівінілхлориду у первинних формах, хлібобулочних виробів, елементів конструкцій збірних для
житлового цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю та інші.

Зовнішня торгівля підприємств та організацій міст і районів області
послугами у І півріччі 2017 року
Головне управління статистики в області інформує. Зовнішньоторговельні операції
послугами у І півріччі 2017р. здійснювали 104 суб’єкти господарської діяльності районів
та міст обласного значення.
У м.Івано-Франківську послуги
зарубіжним
партнерам надавали 29
підприємств, у м.Калуші – 14, у м.Коломиї – 7, Долинському та Тисменицькому
районах – по 6, у м.Яремче – 4, у решті міст та районів – по 1–2. Найбільша частка
експорту послуг належала суб’єктам обласного центру (70,2% загальнообласних обсягів).
Вагомими були і обсяги послуг, які надали підприємства та організації Тисменицького
(8,6%), Долинського (6,7%) районів та міст Калуша (4,7%), Коломиї (4,4%) і Яремче
(2,1%).
У порівнянні з І півріччям 2016р. збільшилися обсяги експорту послуг, які
надавали суб’єкти господарювання міст Яремче (у 2 рази), Івано-Франківська (на 35,4%)
та Коломиї (на 34,1%), Долинського району (на 17%). Водночас, зменшилися обсяги
послуг надані суб’єктами Тисменицького району (в 1,9 раза) та м.Калуша (на 6,9%).
Підприємства та організації міст Коломиї та Івано-Франківська надавали
послуги в основному партнерам з Європи (відповідно 99,7% і 86,5%), Тисменицького
району – Європи (62,7%) та Азії (37%), Долинського району – Європи (60,1%) та
Америки (35,8%), м.Яремче – Європи (43,4%), СНД (36,4%), Азії (11%), м.Калуша –
Європи (40,9%), Азії (34,7%), СНД (17,7%).
Основу експорту послуг міст Івано-Франківська, Коломиї та Тисменицького
району складали послуги з переробки матеріальних ресурсів, м.Калуша – транспортні
послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів, Долинського району – послуги
у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги і транспортні послуги,
м.Яремче – послуги, пов’язані з подорожами.
Найбільша питома вага отриманих з-за меж країни обсягів послуг припадала на
підприємства та організації м.Івано-Франківська (40,4%). Значною була також частка
обсягів м.Калуша (17%), Рожнятівського (13,6%) і Долинського (8,5%) районів. Обсяги
послуг, які отримали суб’єкти господарювання Рожнятівського району, зросли у
порівнянні з І півріччям минулого року в 1,5 раза, м.Калуша – на 45,3%, Долинського
району – на 30,9%, а м.Івано-Франківська – зменшилися на 36,1%.
Країни Європи були основними партнерами підприємств та організацій в імпорті
послуг (97,7% – у Рожнятівському районі, 89,9% – у м.Івано-Франківську, 88,4% – у
Долинському районі, 79,7% – у м.Калуші).
Підприємства та організації міст Івано-Франківська та Калуша здійснювали
імпорт, в основному, ділових, транспортних послуг, послуг, пов’язаних із подорожами,
і послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг, Долинського
та Рожнятівського районів – транспортних послуг та пов’язаних із подорожами.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,
організаціях м.Івано-Франківська
станом на 1 серпня 2017 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної
плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій
м.Івано-Франківська
на 1 серпня 2017р. становила 9,6 млн.грн, що складає 76,5% від загальної суми боргу по
області.
Порівняно з 1 липня 2017р. сума боргу збільшилась на 7,5%.
У структурі загальної суми заборгованості 87,3% припадає на підприємства, щодо
яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом, 11,4% – на економічно активні підприємства, 1,3% – на економічно
неактивні підприємства.
Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (92,7% від
загальної суми) та будівництва (5,5%).

Стан виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 серпня 2017 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 серпня 2017р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ,
організацій області становила 12,6 млн.грн, що складає 1% фонду оплати праці,
нарахованого за липень 2017р.
Порівняно з 1 липня 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 1,1
млн.грн, або на 9,2%. Збільшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 666
тис.грн або на 7,5%) та виник борг
у Рогатинському районі в сумі 783,1 тис.грн.
Зменшення боргу відбулося у Тисменицькому районі (на 391 тис.грн або на 16,5%). У
м.Коломиї
та Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати
залишилась на рівні 1 липня 2017р. і склала 10,9 тис.грн та 175,2 тис.грн відповідно.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру (9,6 млн.грн, або
76,5%) та Тисменицького району (2 млн.грн, або 15,8%); на Рогатинський район припадає
6,2% боргу, Надвірнянський – 1,4%, м.Коломию – 0,1%. На підприємствах решти міст і
районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Станом на 1 серпня 2017р. виникла заборгованість за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів на підприємствах м.Івано-Франківська та Рогатинського району.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
області на економічно активні підприємства припадає 14,9% суми боргу, водночас у
Рогатинському районі цей показник складає 100%, а в обласному центрі – 11,4%
У м.Коломиї, Надвірнянському та Тисменицькому районах вся сума заборгованості
з виплати заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 87,3% суми боргу утворено на
підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (121,8 тис.грн) утворена у
м.Івано-Франківську (1,3% у структурі боргу по місту).

Заробітна плата штатних працівників
на підприємствах, в організаціях, установах
міст та районів області у ІІ кварталі 2017 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених
підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб по області у ІІ кварталі
2017р. становив 6116 грн, що на 45,8% більше, ніж у відповідному періоді торік.
Середньообласний показник рівня заробітної плати у ІІ кварталі 2017р.
перевищено у м.Бурштині (8173 грн), Долинському (7759 грн), Тисменицькому (7281 грн),
Надвірнянському (6582 грн), Калуському
(6537 грн), Богородчанському (6530 грн),
Рожнятівському районі (6239 грн) районах та м.Івано-Франківську (6180 грн). Нижче
середньообласного показника розмір номінальної заробітної плати спостерігався у містах
Болехові (6028 грн), Калуші (5761 грн), Яремчі (5714 грн), Городенківському (5513 грн),
Верховинському (5471 грн) районах, м.Коломиї (5417 грн), Косівському (5370 грн),
Галицькому
(5098 грн), Рогатинському (5084 грн), Снятинському (5030 грн),
Тлумацькому (4992 грн) та Коломийському
(4804 грн) районах.
Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у ІІ
кварталі 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалось в
усіх містах обласного значення та районах. Найвищі темпи росту зафіксовані у
Городенківському (162,9%), Снятинському (159,3%), Тлумацькому (158,9%),
Рогатинському (157,5%), Галицькому (154,4%) районах, дещо нижчі – у м.Яремчі
(138,5%), Долинському районі (139,5%) та м.Бурштині (139,6%).
Заробітна плата штатних працівників
та стан її виплати у липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у липні 2017р. становив 6297 грн, що у 2 рази
більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). За
розміром номінальної заробітної плати штатних працівників область посіла 14 місце серед регіонів
України.
Найвищий рівень заробітної плати у липні 2017р. спостерігається в сфері транспорту,
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, на підприємствах з
виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, а також в
добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній
показник по області на 45,8% – у 1,7 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у
поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг та у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування (не перевищував 69% середнього показника по
області).
Заробітна плата у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. зменшилась на 6,6%, а відносно
липня 2016р. збільшилась на 40,9%.
Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. по відношенню до червня 2017р. становив
93,2%, до липня 2016р. – 122,1%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ,
організацій області на 1 серпня 2017р. становила
12,6 млн.грн, що складає 1% фонду оплати
праці, нарахованого за липень 2017р., та 0,5% суми заборгованості по державі. Упродовж липня
2017р. заборгованість збільшилась на 9,2%.
У структурі загальної суми заборгованості 84,1% припадає на підприємства, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, 14,9% – на економічно активні підприємства, 1% – на економічно неактивні.
Із загальної суми боргу 786,4 тис.грн утворено за рахунок державного та місцевих
бюджетів.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства
промисловості (88,2% від загальної суми заборгованості).

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
м.Івано-Франківська у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування
в економіку міста прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2017р.
становив 465,1 млн.дол. США, що на 6,3% більше порівняно з обсягом інвестицій на
початок року. Інвесторами виступили 44 країни світу. Пріоритетне місце в інвестуванні
підприємств міста належить 21 країні Європейського Союзу, якими забезпечено 94,1%
обсягу вкладень. Основними з них виступають нерезиденти Кіпру.
Для іноземних інвесторів надалі привабливими залишаються підприємства
промисловості, в які спрямовано 342,8 млн.дол. США, оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 103,1 млн.дол., будівельної діяльності –
21,9 млн,дол., організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 6,7 млн.дол.
США.
У загальнообласному обсязі іноземного акціонерного капіталу частка підприємств
обласного центру склала 55%, що відповідає першому місцю серед міст обласного
значення та районів області.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
міст та районів області у січні–червні 2017 року
Головне управління статистики інформує. На 1 липня 2017р. загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 882,4 млн.дол.
США.
Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст
Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,3%). Cеред районів
області найбільша частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського (3,2%),
Калуського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів. Питома вага прямих інвестицій нерезидентів
міста Коломиї у загальнообласному обсязі склала 2%, міста Яремче, Долинського та Тлумацького
районів – 1,1–1,2%; частка інших районів не перевищувала 0,7%.
Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 липня 2017р. порівняно з обсягом інвестицій на
початок року збільшився на 6,7%. Збільшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у всіх
містах та районах, крім Верховинського та Коломийського, де обсяг скоротився на у 2,4 рази та
2,2% відповідно. Найбільше зростання обсягу прямих іноземних інвестицій відбулося у
Рожнятівському районі (у 2,6 раза), місті Болехові (на 10,2%), Калуському (на 8,8%),
Тлумацькому (на 8,7%), Надвірнянському (на 8%) районах, містах Яремче (на 8,4%) і Калуші (на
8,3%). В абсолютному значенні найбільший приріст обсягів прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) відбувся в обласному центрі (на 29 млн.дол. США).
На 1 липня 2017р. на одну особу в середньому по області припадало 640,1 дол. США
прямих іноземних інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші
(3707,3 дол.) та Івано-Франківську (1939,5 дол.), Рогатинському районі (678,7 дол.).
Найбільший обсяг капіталу (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста
(району)) закордонні інвестори спрямували у промислові підприємства міст Івано-Франківська,
Коломиї, Калуша, Болехова, Рожнятівського, Верховинського, Тисменицького, Надвірнянського,
Галицького, Долинського та Косівського районів. У Коломийському, Тлумацькому, Калуському та
Рогатинському районах переважна частка прямих іноземних інвестицій залучена у підприємства
сільського, лісового та рибного господарства (68–98%).
У місті Бурштині, Богородчанському та Городенківському районах найбільш інвестиційно
привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (66–83%), у Снятинському районі – підприємства, що
здійснюють операції з нерухомим майном (89,1%), у місті Яремче – з тимчасового розміщування й
організації харчування, де зосереджено 96,4% іноземного капіталу.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні–липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–липні
2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 3,4 млрд.грн (у січні–липні 2016р. – на 18,4 млрд.грн та 3,4 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 48,1% становила продукція підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 43,4% – переробної промисловості,
7,7% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,8% – водопостачання,
каналізації, поводження з відходами.
Понад 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 – 5,1%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 4,6%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 3,3%, добування
сирої нафти та природного газу – 2,8%, текстильного виробництва, виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 56,5% займала
енергія, 31,5% – товари проміжного споживання, 9% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари.
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні–липні 2017 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–липні
2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 3,4 млрд.грн (у січні–липні 2016р. – на 18,4 млрд.грн та 3,4 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 48,1% становила продукція підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 43,4% – переробної промисловості,
7,7% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,8% – водопостачання,
каналізації, поводження з відходами.
Понад 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 – 5,1%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 4,6%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 3,3%, добування
сирої нафти та природного газу – 2,8%, текстильного виробництва, виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 56,5% займала
енергія, 31,5% – товари проміжного споживання, 9% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари.

До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
Головне управління статистики інформує. Нафтова, газова та нафтопереробна
галузь Івано-Франківщини, яку формують підприємства з добування сирої нафти та
природного газу, виробництва продуктів нафтоперероблення, газу, розподілення
газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, займає п’яту частину в
загальному обсязі реалізації промислової продукції області та забезпечує 18%
загальнодержавних обсягів видобутку нафти сирої та 27% – газу нафтового попутного,
одержаного з нафтових родовищ.
Основу комплексу утворюють нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз»
та «Надвірнанафтогаз», Долинський газопереробний завод, виробничий підрозділ
«Гуцулівське газове родовище» ТОВ «Надрагаз», Надвірнянська філія спільного
українсько-американського підприємства «Укркарпатойл ЛТД», ТОВ «Макком-груп»,
ПАТ «Івано-Франківськгаз».
У 2017р. на підприємствах галузі склалася позитивна динаміка виробництва. У
січні–липні п.р. приріст продукції у добуванні сирої нафти та природного газу становив
12,5%. Видобуто 191 тис.т нафти сирої, включаючи газовий конденсат, 168,9 млн.м3 – газу
природного скрапленого або в газоподібному стані.
На підприємствах нафтової, газової та нафтопереробної промисловості області
зайнято 6,7 тис. осіб, що становить близько 15% кількості працюючих у промисловості.
У розвиток підприємств комплексу у минулому році було інвестовано
134,9 млн.грн, у І півріччі п.р. – 38,8 млн.грн. Прийнято в експлуатацію нафтову
свердловину з експлуатаційного буріння та газову свердловину з розвідувального буріння,
споруди для магістрального трубопровідного транспорту, а також збудовано 6,93 км
місцевих трубопроводів для транспортування газу.
Станом на 1 липня 2017р. іноземними інвесторами у галузь спрямовано 2,9
млн.дол. США акціонерного капіталу, з яких 99,2% вкладено нерезидентами Нідерландів
та Кіпру.
Довідково: згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993р. щорічно у другу
неділю вересня відзначається День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО‐ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано‐Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1378,3
тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 773,2 тис. – у сільській місцевості.
Упродовж січня–червня 2017р. кількість жителів зменшилась на 1605 осіб.
Кількість живонароджених у січні–червні 2017р. становила 6704 осіб, померлих – 9055
осіб.
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–липні 2017р. становила 193,1тис. осіб, що на 2,7 тис. осіб
менше порівняно з відповідним періодом 2017р., у липні 2017р. – 190,9 тис. осіб або на 69 осіб
більше, ніж у червні 2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня
2017р. становила 10,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86,4%. Жінки становили 54%
загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 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 липні
2017р., становила 8,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1831 грн, або
57,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної
служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем збільшилась на 6,9% і на кінець місяця
становила 1270 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце в цілому по області
зменшилось із 9 осіб на кінець червня п.р. до 8 осіб на кінець липня п.р.

Доходи населення

У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)
становив 5846 грн, що на 46% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.; у липні 2017р. – 6297 грн, що
на 6,6% менше, ніж у червні 2017р., та на 40,9% більше, ніж у липні 2016р. Індекс реальної заробітної
плати у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. становив 93,2%, відносно липня 2016р. – 122,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства‐банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2017р. склала
12,6 млн.грн, або 1% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р. Упродовж липня 2017р. сума
заборгованості збільшилась на 9,2%, або на 1058,1 тис.грн.
На підприємства‐банкрути припадає 84,1% загальної суми боргу, на економічно активні
підприємства –14,9%, на економічно неактивні підприємства –1%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства
промисловості (88,2% від загальної суми боргу).

Соціальний захист
У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово‐
комунальних послуг 247,2 тис. домогосподарств на суму 160,6 млн.грн, з них у міських поселеннях –
115,2 тис. на суму 64,8 млн.грн, у сільській місцевості – 132 тис. на суму 95,8 млн.грн відповідно.
Крім того, 17,7 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат
для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 46,4 млн.грн, з них для
домогосподарств сільської місцевості – 17,4 тис. та 45,5 млн.грн відповідно.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово‐
комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2017р. склав 113,3 грн (у червні
2017р. – 159,7 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива – 2705,4 грн (у червні 2017р. – 2803,4 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–липні 2017р. становив 10,2 млрд.грн, що
у порівнянних цінах на 4,1% більше від обсягу січня–липня 2016р.
Оборот роздрібної торгівлі у липні п.р. порівняно з липнем 2016р. збільшився на
4,8%.

Капітальні інвестиції
За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел
фінансування освоєно 3221,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних
інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг капітальних інвестицій
порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 3,7%.

Сільське господарство
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–липні 2017р. порівняно з
відповідним періодом 2016р. становив 99,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах –
97,4%, у господарствах населення – 100,5%.
Станом на 1 серпня 2017р. всіма категоріями господарств області зернових і зернобобових
культур зібрано 230,1 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 24,1% менше, ніж на
відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,3 ц зерна або на
1,5 ц більше, ніж на 1 серпня 2016р.
За січень–липень 2017р. реалізовано на забій 59,5 тис.т худоби та птиці, що на 3,9% менше
порівняно з січнем–липнем 2016р., вироблено 263,3 тис.т молока (на 0,5% менше) та 225 млн.шт
яєць (на 27,3% менше).
За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 174
тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у т.ч. корів – 98,7 тис. (на 1,2% менше); свиней –
329 тис. (на 2% менше), овець та кіз – 34,5 тис. (на 3,3% більше), птиці всіх видів – 4244,6 тис. голів
(на 2,2% менше).
Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–
липень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшено на 31,3%, у т.ч. продукції
рослинництва – у 2 рази, тваринництва – знижено на 1,9%.
На 1 серпня п.р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що
здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 131,2
тис.т зерна, що на 27% менше, ніж на 1 серпня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових
культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–липні 2017р. становила 3733,2 грн за т (у
січні–липні 2016р. – 3251,1 грн).

Промисловість

У липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. та липнем 2016р. індекс промислової продукції
склав відповідно 102,5% та 113,8%, за підсумками січня–липня 2017р. – 107,1%.
Приріст продукції у січні–липні п.р. спостерігався за усіма видами промислового
виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 12,6%, у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,1%, переробній промисловості – на
4,5%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної
продукції (у 2,2 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім
машин і устатковання (на 51,4%), в машинобудуванні (на 21,8%), у виробництві інших корисних
копалин та в розробленні кар’єрів (на 14,7%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 12,5%),
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4,7%).
Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,5%), в текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,1%), виробництві харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 26,4%).
Підприємствами області у січні–липні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів,
послуг) на 23,1 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 3,4 млрд.грн.

Будівництво

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 792,2
млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом
2016р. становив 124%. Зведення будівель збільшилося на 13,5%, у т.ч. житлових – на 2,9%,
нежитлових – на 21,9%; інженерних споруд – на 40,9 %.
У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 2962 квартири загальною площею 302
тис.м , що на 25,4% більше, ніж у січні–червні 2016р.
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Транспорт
У січні–липні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту
(включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб‐підприємців) перевезено
7,6
млн.т вантажів, що на 18,9% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, зокрема
автомобільним транспортом перевезено 4,6 млн.т вантажів або на 31,7% більше, ніж у
відповідному періоді 2016р., вантажооборот становив 679,9 млн.ткм або 85,3% обсягу січня–
липня 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб‐
підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 44,6 млн. пасажирів, що
складає 94,7% обсягів січня–липня 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного

транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 699,8 млн.пас.км або
обсягу січня–липня 2016р.

на 15,3% більше

Зовнішня торгівля товарами та послугами.

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.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 181,1 млн.дол. США або
67,9% від загальнообласного обсягу.
Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області у січні–червні 2017р.
порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 16%, імпорту – зменшилися на
17,8% і становили відповідно 26,4 та 7,1 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
послугами склало 19,3 млн.дол. США.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 84,5%, імпорту
– 88,4%.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку області на 1 липня 2017р. cтановив 882,4 млн.дол. США (на 6,7% більше
обсягів інвестицій на початок 2017р.), у розрахунку на одну особу – 640,1 долара.
У січні–червні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1359,8
млн.дол. США та вилучено 997,4 млн.дол. США прямих іноземних інвестцій (акціонерного
капіталу).
Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у липні 2017р. в
Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,2%, з початку року – 108,2% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та
частини зони проведення антитерористичної операції), в області – 100,2% та 108,7%
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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