Демографічна ситуація в області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного
населення
області,
за
оцінкою, за
попередніми
даними
на
1 січня 2018року становила 1377,5 тис. осіб, у тому числі у міських
поселеннях – 606,2 тис., у сільській місцевості – 771,3 тис. осіб. Упродовж
2017 року чисельність населення області зменшилась на 2419 осіб.
Зменшення відбулося, в основному, за рахунок природного скорочення,
середньообласний рівень якого становив 2,9 особи на 1000 осіб наявного
населення.
Упродовж 2017 року в області зареєстровано 13426 живонароджених та
17306 померлих: на 100 померлих припадає 78 живонароджених проти 63
живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених
порівняно з 2016 роком зменшилась на 8,4%, померлих – збільшилась на
0,5%. Серед померлих – 90 дітей у віці до одного року, що на 9 осіб менше,
ніж у 2016 році.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm
Роздрібна торгівля області у січні 2018 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 2018р.
населенню реалізовано товарів на 1,5 млрд.грн, що відповідає 17 місцю серед
регіонів країни. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до
січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,5%
(в Україні – 109,6%).
У розрахунку на одну особу населення у січні поточного року у
середньому за місяць підприємствами (юридичними особами) та фізичними
особами–підприємцями, основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, реалізовано товарів у роздріб на 1114 грн (по Україні – на
1624 грн).
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
926,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,2% більше обсягу січня
попереднього року. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту у
порівняних цінах Івано-Франківщина посіла чотирнадцяте місце серед регіонів
України.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше
інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
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Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у грудні 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 грудні 2017р. становив 6935 грн, що майже у 2,2 раза
перевищував законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати
(у грудні 2017р. – 3200 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у грудні 2017р. спостерігався на
виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної
продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в сфері
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування,
де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,6–1,9
раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у поштовій та
кур’єрській діяльності (47,9% від середнього показника по області).
Заробітна плата у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р.
збільшилась на 10,9%, а відносно грудня 2016р. – на 38,9%.
Індекс реальної заробітної плати у грудні 2017р. по відношенню до
листопада 2017р. становив 110,1%, до грудня 2016р. – 121,6%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області на 1 січня 2018р.становила
19,6 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень
2017р., та 0,8% суми заборгованості по державі. Упродовж грудня 2017р.
заборгованість зменшилась на 14,5 млн.грн, або на 42,6%. Погашено
заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
У структурі загальної суми заборгованості 30,5% припадає на
економічно активні підприємства, 69,5% – на підприємства, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
підприємства промисловості (96,3%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області
у 2017 році

У 2017р. на переробні підприємства області поступило 21,3 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі) та 35,4 тис.т молока сирого всіх
видів. Обсяги надходження на переробку сільськогосподарських тварин
порівняно з 2016р. збільшились на 0,8%, молока – на 25,5%.
У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на
переробку на свині припадає 42,2%, велику рогату худобу – 25,7%, птицю –
31,9%, вівці – 0,2%.
Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі)
переробними підприємствами склали 15,5 тис.т (73,1% загального
надходження), молока сирого – 33,9 тис.т (95,6%), що порівняно з 2016р.
відповідно на 7,8% та на 30,1% більше. Від підприємств у 2017р. закуплено
94,7% загального обсягу сільськогосподарських тварин та 40,2% – молока, від
населення – відповідно 5,3% та 59,8%.
Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували
сільськогосподарських тварин, у 2017р. становили 30525,5 грн за т, молоко –
5327,5 грн за т проти 23660,6 грн та 4156,8 грн відповідно у 2016р.
Переробними підприємствами у 2017р. використано для переробки 4,1
тис.т власно вирощених тварин (у 2016р. – 6,7 тис.т) та 1,5 тис.т власно
виробленого молока (2,2 тис.т). На давальницьких засадах прийнято для
переробки 1,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі).

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у 2017
році
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у
2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд.грн, у
т.ч. за межі країни – на 9,8 млрд.грн (у 2016р. – на 35,1 млрд.грн та 6,1 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 51,1% становила продукція переробної
промисловості, 41,1% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 7,1% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,7% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Майже 73% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Зокрема, частка
підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції склала 28,7%
проти 7,6% – у 2016р.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої
промислової продукції склала 2,2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів
України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції
даного виду діяльності склав 11,8%, з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 7,6%, гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,9%, постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, добування сирої
нафти та природного газу – 3%, текстильного виробництва, виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,2%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
48,8% займала енергія, 39,7% – товари проміжного споживання, 8,9% –
споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,6% –
інвестиційні товари.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні 2018р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 69,8 млн.грн, або1,4%
загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 105,7%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 14 місце, а за індексом будівельної продукції – 15 місце.
Зведення будівель збільшилося на 10,1%, у т.ч. житлових – на
18%, нежитлових – на 3,7%. Інженерних споруд зведено на 1,9 % менше, ніж
у січні 2017р. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення
склали 71,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 10,2% та 18% відповідно.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm
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Діяльність автотранспортного комплексу області
у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Більше половини вантажних
та три чверті пасажирських перевезень в області виконується автотранспортом.
У 2017 році автоперевізниками області (юридичними та фізичними
особами-підприємцями) на комерційній основі замовникам доставлено 9,1
млн.т вантажів та виконано транспортну роботу в обсязі 1184,7
млн.ткм. У порівнянні з 2016 роком обсяги вантажних автоперевезень
збільшилися в 1,5 раза. Із загального їх обсягу 87,7% припало на підприємстваюридичні особи. За обсягами вантажних перевезень автотранспортом за 2017
рік область посіла 7 місце серед регіонів України.
Найбільша
частка
вантажних
автоперевезень
здійснювалась
перевізниками міст Івано-Франківська (21,8%) і Калуша (10%), Косівського
(33,6%), Калуського (14,5%) та Долинського (6,3%) районів. Серед видів
перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина,
торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів,
деревина та вироби з деревини, зернові вантажі.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень
транспортом фізичних осіб-підприємців) у 2017 році скористались 63,5 млн.
пасажирів, або на 11,8% більше, ніж у 2016 році. Обсяг виконаної пасажирської
роботи збільшився на 26,7% і склав 1178,9 млн.пас.км. За обсягами
пасажирських перевезень область посіла 15 місце серед регіонів України.
Найбільша частка пасажирських перевезень, припала на автоперевізників
міст Івано-Франківська (43,7%), Калуша (8,4%), Коломиї (7%), Коломийського
(5,9%), Надвірнянського (5,6%), Богородчанського (5,4%) та Долинського
(4,8%) районів.
Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні
особи-підприємці, транспортом яких перевезено понад 41 млн. пасажирів.
Пасажирські перевезення у м.Яремче, Богородчанському, Верховинському,
Галицькому, Надвірнянському та Тисменицькому районах здійснювалися тільки
транспортом фізичних осіб-підприємців.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-06
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-TRANSP.htm
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Зовнішня торгівля області товарами у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. становили
665,4 млн.дол. США, імпорту – 642,3 млн.дол. США. Проти 2016р. обсяги
експорту збільшилися на 16%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 23,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття
експортом імпорту – 1,04.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 15
місце, імпорту – 13 місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі
111 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі,
Туреччини, Російської Федерації, Чехії, Німеччини, Білорусі,Словаччини, Італії,
Нідерландів.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
411,7 млн.дол. США або 61,9% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні з 2016р. на 22,9%.
У товарній структурі експорту області провідні позиції займали механічні
та електричні машини, продукти рослинного походження, полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них, деревина та вироби з деревини, продукція хімічної
та пов'язаних з нею галузей промисловості.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Польщі, Румунії, Китаю, Італії, Угорщини, Чехії.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 363,6 млн.дол. США або 56,6% від
загальнообласного обсягу імпорту, що на 19,7% більше, ніж за 2016р.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
механічних та електричних машин, мінеральних продуктів,полімерних
матеріалів, пластмас та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту недорогоцінних металів
та виробів з них, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних
матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного
транспорту, крім залізничного.
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Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами
з країнами ЄС у 2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році географія
зовнішньої торгівлі області товарами охопила 111 країн світу. Вагоме місце
серед них посідали країни Європейського Союзу, на які припало майже 60%
зовнішньоторговельного обороту області. Відбулося збільшення обсягів як
відвантажень до цієї групи країн товарів (на 22,9%), так і імпортних надходжень
від них (на 19,7%). Цьому, насамперед, сприяло зростання обсягів зовнішньої
торгівлі області з Румунією, Німеччиною та Польщею.
Одним з вагомих торговельних партнерів області серед країн ЄС є Румунія
(20,8% зовнішньоторговельного обороту області з країнами ЄС), обсяги
експорту та імпорту товарів з якою склали у 2017р., відповідно, 117,2 млн.дол.
США та 43,8 млн.дол. США. Майже 80% експорту та дві третини імпорту з цієї
країни складало електричне устаткування. Крім цього, до Румунії
відвантажували деревину та вироби з деревини, частини взуття, отримували –
пластмаси, полімерні матеріали, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості. Майже 90% імпорту та 85% експорту до Румунії складали,
відповідно, давальницька сировина та готова продукція, виготовлена з
давальницької сировини.
Понад 130 млн.дол. США або 16,8% зовнішньоторговельного обороту
області з країнами ЄС припадало на Німеччину, обсяги експорту та імпорту з
якою склали відповідно 30,1 млн.дол. США та 99,9 млн.дол. США. Провідну
позицію в експорті до цієї країни займали насіння і плоди олійних культур
(27,8%), натуральне та штучне хутро (20,1%), деревина та вироби з деревини
(18,9%), пластмаси, полімерні матеріали (11,9%), одяг та додаткові речі до
одягу, текстильні (10,9%). Серед імпортованої продукції вагомою була частка
механічних та електричних машин (38,2%), засобів наземного транспорту
(12,3%), пластмас, полімерних матеріалів (10,2%). Німеччина була найбільшим
джерелом імпорту області з країн ЄС, її частка складала 27,5%.
Експорт товарів до Польщі (третьої за обсягами торгівлі країни)
становив 59,5 млн.дол. США, імпорт – 56 млн.дол. США. Нерезидентам з
Польщі відвантажували, в основному, органічні хімічні сполуки, пральні
машини, деревину та вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали. З цієї
країни надійшли полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, механічні та
електричні машини, чорні метали та вироби з них, папір та картон.
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Індекс споживчих цін у січні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в січні
2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 1,5% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – 1,8%.
Приріст споживчих цін у січні зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,1–
1,5% у Тернопільській, Харківській, Черкаській, Сумській, Вінницькій,
Луганській,
м.Києві,
Житомирській,
Миколаївській,
Рівненській,
Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій областях до
1,6–2,4% у Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Волинській, Львівській,
Чернігівській, Івано-Франківській, Херсонській, Чернівецькій та Закарпатській
областях.
На споживчому ринку області в січні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 10,6% та 9,7%) подорожчали
овочі та фрукти. На 2,7–1,0% підвищилися ціни на яйця, молоко, м’ясо та
м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, масло, сметану, рис.
Водночас на 2,8% подешевшали крупи гречані, на 2,2% – маргарин, на 2,1% –
цукор.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 1,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на
утримання будинків та прибудинкових територій на 13,3%, цін на скраплений
газ – на 8,1%, тарифів на холодну воду та каналізацію – на 1,8% відповідно.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,8% в основному спричинено
подорожчанням палива та мастил на 5,2%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням
поштових послуг на 25,0% та місцевого телефонного зв’язку на9,9%.
Подорожчання послуг освіти на 3,8% головним чином зумовлене
зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,8%.
Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА 2017 РІК

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила
1377,9 тис. осіб, з них 606,1 тис. проживали у міських поселеннях, 771,8 тис. – у сільській
місцевості. Упродовж січня–листопада 2017р. кількість жителів зменшилась на 2 тис. осіб
за рахунок природного скорочення населення на 3,3 тис. осіб, водночас зафіксовано
міграційний приріст населення на 1,3 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–листопаді 2017р. становила 12447 осіб, померлих –
15778 осіб.

Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
(із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2017р. становила 192,6 тис.
осіб, що на 0,1 тис. осіб менше порівняно з листопадом 2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на
кінець грудня 2017р. становила 9,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86%.
Жінки становили 59,2% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та
сільській місцевості) на кінець грудня 2017р. становив 1,1% населення працездатного віку.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у
грудні 2017р., склала 7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2124 грн,
або 66,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до
державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р.
зменшилась у 2,2 раза і на кінець місяця становила 1068 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце в цілому по
області збільшилось із 4 осіб на кінець листопада 2017р. до 9 осіб на кінець грудня 2017р.

Доходи населення
У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)
становив 6074 грн, що на 44,5% більше, ніж у 2016р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці
відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки
працівників перевищували середній показник по області у 1,5–1,7 раза. Найнижчі
нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,7%
середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–грудні 2017р. порівняно з відповідним
періодом попереднього року становив 126,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2018р.

склала 19,6 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р. Упродовж
грудня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 42,6%, або на 14,5 млн.грн. Погашено
заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів.
На підприємства-банкрути припадає 69,5%, на економічно активні підприємства –
30,5% загальної суми боргу.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість
(96,3%).

Соціальний захист
У 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг 338,1 тис. домогосподарств на суму 188,8 млн.грн, з них у міських
поселеннях – 147,9 тис. на суму 76,1 млн.грн, у сільській місцевості – 190,2 тис.
та 112,7 млн.грн відповідно.
Крім того, 23,3 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 60,6 млн.грн, з
них для домогосподарств сільської місцевості – 22,8 тис. та 59,2 млн.грн відповідно.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2017р. склав
873,9 грн (у листопаді 2017р. – 561,4 грн); на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу та пічного побутового палива – 2518,1 грн (у листопаді 2017р. –
2507,1 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 2017р.
становив 19,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,3% більше від обсягу
2016р.
Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем
збільшився на 22,1%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у 2017р. порівняно з 2016р. за попередніми
даними, становив 103,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,4%, у
господарствах населення – 100,6%.
За попередніми підсумками, господарствами усіх категорій у 2017р. вироблено 742,6
тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у вазі після доробки), що на
3,9% менше, ніж роком раніше, 46,5 тис.т буряків цукрових фабричних (на 27,1% менше),
76,8 тис.т соняшнику (на 44,6% більше), 98,7 тис.т ріпаку озимого та кользи (у 1,8 р.б.), 1000,2
тис.т картоплі (на 2,6% більше), 174,2 тис.т культур овочевих (на 1,2% більше). За 2017р.
реалізовано на забій 124,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% більше порівняно з
2016р., вироблено 462,9 тис.т молока (на 0,8% менше) та 352,8 млн.шт яєць (на 14,9%
менше).
За розрахунками, на 1 січня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала
146,8 тис. голів, що на 3,6% менше, ніж на 1 січня 2017р., у т.ч. корів – 95 тис. (на 3,3%
менше); свиней – 302,5 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 29,2 тис. (на 2% менше), птиці
всіх видів – 4227,7 тис. голів (на 1,2% більше).

Промисловість

За підсумками 2017р. індекс промислової продукції склав 112%, у грудні порівняно з
листопадом п.р. та груднем 2016р. – відповідно 101,8% та 112%.
Приріст продукції у 2017р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва:
у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 15,3%, переробній промисловості – на
15,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,4%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції (у 6,6 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих
виробів, крім машин і устатковання (на 43,9%), у добуванні інших корисних копалин та в
розробленні кар’єрів (на 15,4%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 15,3%), у
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на
11,2%), машинобудуванні (на 11,2%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії
(на 5,7%).
Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (на 4,6%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів (на 22,7%). На підприємствах з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності вироблено продукції на рівні 2016 року.
Підприємствами області у 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на 47,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 9,8 млрд.грн.
Будівництво
У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1910
млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з 2016р. становив 112,2%.Зведення
будівель збільшилося на 2%, у т.ч. нежитлових – на 5,4%. Водночас будівництво житлових
будівель зменшилося на 3,7%. Інженерних споруд зведено на 26,2% більше, ніж у 2016р.
Транспорт
У 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи
автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 14,7 млн.т вантажів, що
на 32,7% більше, ніж у попередньому році. Автомобільним транспортом перевезено 9,1 млн.т
вантажів, що на 46,9% більше, ніж у 2016р., вантажооборот становив 1177,7 млн.ткм або
87,5% обсягу 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 80,5 млн. пасажирів,
що на 9,1% більше, ніж за 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного
транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1256,6 млн.пас.км або на 24,8% більше обсягу
2016р.

Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–листопаді 2017р. становили 593,7 млн.дол. США, імпорту – 562,5
млн.дол. США. Проти січня–листопада 2016р. обсяги експорту збільшилися на
16,9%, імпорту – на 50,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало
31,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 372,2
млн.дол. США або 62,7% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у грудні 2017р. в
Україні порівняно з попереднім місяцем становив 101,0%, за рік у цілому – 113,7% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення антитерористичної операції), в області – 100,6% та 113,7%
відповідно.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
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Прес-випуски
Демографічна ситуація у Тлумацькому районі
у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного
населення району, за оцінкою, за попередніми даними на 1 січня 2018 року
становила 47125 осіб, з яких 12052 особи проживали у міських поселеннях
(у м.Тлумачі – 8957 осіб, смт Обертині – 3095 осіб) та 35073 особи – у
сільській місцевості. Упродовж 2017 року чисельність наявного населення
району зменшилась на 500 осіб за рахунок як природного (на 298 осіб) так і
міграційного (на 202 особи) скорочень.
У 2017 році зареєстровано 458 живонароджених та 756 померлих (у
2016 році – 482 та 827 осіб відповідно).
Довідки: тел. (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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Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,
організаціях м.Івано-Франківська
станом на 1 січня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати
заробітної
плати
найманим
працівникам
підприємств,
установ,
організацій м.Івано-Франківська на 1 січня 2018р. становила 17 млн.грн, що
складає 86,8% від загальної суми боргу по області.
Порівняно з 1 грудня 2017р. сума боргу збільшилась на 24,3%.
У структурі загальної суми заборгованості 68,2% припадає на
підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 31,8% – на
економічно активні підприємства.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,6% від
загальної суми), будівництва (3,1%) і сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,3%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,
організаціях міст і районів області станом на 1 січня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області становила 19,6 млн.грн, що
складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.
Порівняно з 1 грудня 2017р. борг із виплати заробітної плати
зменшився на 14,5 млн.грн, або на 42,6%. Погашено заборгованість у
Богородчанському, Городенківському, Коломийському, Косівському та
Рогатинському районах. Водночас збільшення заборгованості відбулося у
м.Івано-Франківську (на 3,3 млн.грн, або на 24,3%) та Тисменицькому
районі (на 110,6 тис.грн, або на 5,2%). Виник борг у м.Бурштині в сумі
147,4 тис.грн. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати
заробітної плати залишилась на рівні 1 грудня 2017р. і склала 175,2
тис.грн.
На підприємства обласного центру припадає 86,8% суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району –
11,5%, Надвірнянського – 0,9% та м.Бурштина – 0,8%. На підприємствах
решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної
плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає
30,5% суми боргу, водночас у м.Бурштині цей показник складає 100%, в
обласному центрі – 31,8%, в Тисменицькому районі – 18,6%.
У Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати
заробітної плати, у м.Івано-Франківську 68,2% суми боргу, в
Тисменицькому районі 81,4% суми боргу утворено на підприємствах,
щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей
показник складає 69,5%).
Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та
районів області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. За 2017р. підприємствами
області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд.грн,
що склало 2,2% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Бурштина
(23,7% загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (23%), Калуша (20%), а
також Тисменицького (10%), Долинського (6%), Рожнятівського (5,4%) та
Надвірнянського (4%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств
Рогатинського району склала 2%, міст Коломиї та Яремче – по 1,1%,
Снятинського – 0,9%, Галицького – 0,6%, Богородчанського – 0,5%,
м.Болехова та Городенківського району – по 0,4%, Косівського – 0,3%,
Калуського та Коломийського – по 0,2%, Верховинського та Тлумацького
районів – по 0,1%.
У 2017р. порівняно з попереднім роком значно зросла питома вага
м.Калуша у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції (з
8,5% у 2016р. до 20% – у 2017р.), у зв’язку з відновленням виробництва
основної хімічної продукції.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 34,4 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник
у містах Бурштині (723,5 тис.грн), Калуші (141,4 тис.грн), Івано-Франківську
(43,2 тис.грн), Тисменицькому (57,4 тис.грн), Долинському (40,9 тис.грн) та
Рожнятівському (35,6 тис.грн) районах.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Зовнішня торгівля товарами
міст і районів області у 2017 році
Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту
товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. становили
665,4 млн.дол. США, імпорту – 642,3 млн.дол. США. Проти 2016р. обсяги
експорту збільшилися на 16%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 23,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття
експортом імпорту – 1,04. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами
були нерезиденти зі 111 країн світу.
Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів
належала суб’єктам обласного центру (38% загальнообласних обсягів) та міста
Калуша (31,2%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (7,3%),
Рогатинського (4,5%), Долинського (4%) та Рожнятівського (3,5%) районів.
Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 2,2% у
м.Коломия до 0,1% у Богородчанському районі.
У порівнянні з 2016р. обсяги експорту товарів з Тлумацького району
збільшилися майже у 23 рази (в основному за рахунок зернових культур), з
м.Калуша – у 4,4 раза (пластмаси, полімерні матеріали, продукція хімічної
промисловості, мінеральні продукти), з Рогатинського та Коломийського
районів – у 3,5 раза (продукти рослинного походження). Зросли також на чверть
обсяги експорту товарів з м.Коломиї (текстильні матеріали та текстильні
вироби, деревина і вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали), на 31%
– з Галицького (деревина і вироби з деревини) та на 38,9% – з Тисменицького
(мінеральні продукти, пластмаси, полімерні матеріали, шкури необроблені,
шкіра вичищена, продукти тваринного походження) районів. Водночас,
зменшилися відвантаження за межі країни з міст Івано-Франківська, Болехова та
Яремче, Калуського, Богородчанського, Верховинського, Городенківського та
Косівського районів (на 33,4%–5,6%).
Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти
господарювання міст Івано-Франківська (36,2% загальнообласних обсягів) та
Калуша (32,4%), Тисменицького (13,2%) та Рожнятівського (6,2%) районів.
Частка м.Коломиї, Рогатинського, Долинського, Снятинського та Калуського
районів складала 2,2–1,6%. Питома вага інших міст обласного значення та
районів становила 0,7– 0,1%.
Обсяги імпортованих товарів, які отримали суб’єкти господарювання
м.Калуша, зросли у порівнянні з 2016 роком у 3,9 раза (мінеральні продукти,
продукція хімічної промисловості), Рогатинського району – у 2,2 раза
(мінеральні продукти), Тисменицького району – в 1,8 раза (механічні машини),
м.Івано-Франківська – на 18,1% (механічні машини, недорогоцінні метали та
вироби з них). Зростання імпортних надходжень спостерігалося і в решті міст
обласного значення та районів, крім м.Яремче (зменшення на 10,4%),
Рожнятівського (на 6,1%) та Надвірнянського (у 3,1 раза) районів.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ЗА 2017 РІК
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 грудня 2017р. у м.Івано-Франківську та селах,
підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 257,2 тис. осіб, у тому
числі в обласному центрі – 235,1 тис., у сільській місцевості – 22,1 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–листопаді 2017р. становила 2155 осіб,
померлих – 2059 осіб.
Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення збільшилась
на 2,7 тис. осіб, у тому числі за рахунок міграційного приросту на 2,6 тис.,
природного – на 0,1 тис. осіб.
Зайнятість та безробіття
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець грудня 2017р. становила 1493 особи, з них допомогу по
безробіттю отримували 85,4%. Із загальної кількості безробітних 65,5%
становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у грудні 2017р., становила 1137 осіб. Середній розмір допомоги
по безробіттю становив 2577,7 грн, що складає 80,6% законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених
роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2017р. порівняно з
листопадом 2017р. зменшилась у 4,8 раза і на кінець місяця становила 254
одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
упродовж грудня 2017р. збільшилось на 5 осіб і на кінець місяця становило 6
осіб.

Заробітна плата
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути
та економічно неактивні підприємства) упродовж грудня 2017р. збільшилась
на 3,3 млн.грн і на 1 січня 2018р. склала 17 млн.грн, або 86,8% від загальної
суми боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 68,2% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 31,8%.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,6% від
загальної суми боргу), будівництва (3,1%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,3%).
Соціальний захист
Упродовж 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 56,3 тис. домогосподарств, з них 50,9
тис. – домогосподарства обласного центру. Загальна сума призначених
субсидій становила 26,6 млн.грн, з неї домогосподарствам м. ІваноФранківська – 23,6 млн.грн. У розрахунку на одне домогосподарство
середній розмір призначеної субсидії у грудні 2017р. становив 624,3 грн (у
листопаді 2017р. – 428,9 грн).
Промисловість
За 2017р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції
(товарів, послуг) на 10919,1 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 1910,4
млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації промислової
продукції склала 23%.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими
групами 62% займала енергія, 20,4% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 9,1% – інвестиційні товари, 8,5% – товари
проміжного споживання.
Будівництво
У 2017р. підприємствами обласного центру виконано будівельних
робіт на суму 1289,5 млн.грн, або 67,5% загальнообласного обсягу. Індекс
будівельної продукції порівняно з 2016р. становив 109,9%.

Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осібпідприємців обласного центру у 2017р. замовникам доставлено 2 млн.т
вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 506 млн.ткм, що становило
відповідно 98,4% та 73,7% від обсягів 2016р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у 2017р. надано
послуг 42 млн. пасажирів, що на 6,1% більше обсягу пасажирських
перевезень 2016р., пасажирооборот становив 468,5 млн.пас.км або на 39,3%
більше.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів у січні–листопаді 2017р. склали 236,9 млн.дол.
США, імпорту – 202,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–листопадом 2016р.
обсяги експорту зменшилися на 27,7%, імпорту – збільшилися на 12,1%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 34,7 млн.дол.
США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,17.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-19
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-2008.HTM
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