Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у лютому 2018
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
лютому 2018р. становив 6727 грн, що у 1,8 раза перевищує законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у лютому 2018р. спостерігався в
добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої
мінеральної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник
по області на 41,8% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати
зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів
послуг (не перевищували 60,5% середнього показника по області).
Заробітна плата у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась
на 0,9%, а відносно лютого 2017р. – на 27,1%.
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р.
становив 99,9%, а відносно лютого 2017р. – 112,2%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області на 1 березня 2018р.становила
22,6 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий
2018р., та 0,9% суми заборгованості по державі. Упродовж лютого 2018р.
заборгованість збільшилась на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Борг із виплати
заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 1,7 млн.грн і
склав 226,3 тис.грн.
У структурі загальної суми заборгованості 32,9% припадає на економічно
активні підприємства, 67,1% – 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 (93,8%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Загальноосвітні навчальні заклади області
на початок 2017/18 навчального року

Головне управління статистики інформує. На початок 2017/18
навчального року в області функціонували 710 денних загальноосвітніх
навчальних закладів, з них 706 – державних, 4 – приватних. Першого вересня
2017 року до навчання приступили 150,4 тис. учнів, що на 1,8 тис. більше,
ніж попереднього року. У міських поселеннях функціонує 154 заклади, де
навчається 73,6 тис. учнів, у сільській місцевості відповідно 556 та 76,8 тис.
В загальній кількості закладів функціонують 11 гімназій та 7 ліцеїв,
навчальну програму в яких освоюють 2,8% усіх школярів; у 166 навчальновиховних комплексах навчаються 16% від загальної кількості учнів денних
загальноосвітніх навчальних закладів.
У 29 навчальних закладах області заняття ведуться у дві зміни. У другу
зміну навчалися 4,2 тис. учнів (2,9% від загальної їх кількості), що на 13,6%
більше, ніж на початок 2016/17 навчального року.
У 2017 році атестат про повну загальну середню освіту отримали 7
тис. випускників денних загальноосвітніх навчальних закладів, з них 101
особа склали іспити екстерном. Із золотою медаллю закінчили школу 224
учні, зі срібною – 193 (у 2016 році – 265 та 207 осіб відповідно).
Базову загальну середню освіту одержали 13 тис. учнів, з яких 18 осіб –
екстерном. З числа випускників 9-го класу минулого року продовжили
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 49,7% учнів.
Педагогічний персонал денних загальноосвітніх навчальних закладів
нараховує 21,5 тис. учителів (включаючи сумісників), з них у міських
поселеннях – 7,9 тис. осіб, у сільській місцевості –13,6 тис. осіб.
У середньому на один заклад припадає 212 учнів та 30 учителів, по
державі в цілому ці показники складають 228 та 26 осіб відповідно.
Крім того, в області функціонує 9 вечірніх шкіл, а також організовані
класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при трьох денних
загальноосвітніх навчальних закладах. Кількість учнів у них склала 1,4 тис.
осіб, педагогічного персоналу – 329 осіб, з них 140 осіб мають основну
роботу. У розрахунку на одного вчителя у вечірніх закладах припадає в
середньому 7 учнів, по Україні в цілому – 9.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OSVITA.htm

Оцінка власного здоров’я жителями Прикарпаття
Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації
щодо стану здоров’я, рівня захворюваності та доступності необхідних медичних
послуг органами державної статистики наприкінці 2017 року проведено щорічне
вибіркове опитування середдомогосподарств, які беруть участь в обстеженні
умов їхнього життя.
Підсумки даного дослідження, розповсюджені на всі домогосподарства
свідчать, що 60,6% жителів Івано-Франківщини оцінюють стан свого здоров’я
як добрий, 30,7% – як задовільний та 8,7% – як поганий (в цілому по державі
відповідно 49,4%, 40,6% та 10%). Серед регіонів країни найвища частка
жителів, які оцінили стан свого здоров’я як добрий, у Львівській,
Тернопільській та Чернівецькій областях (65,6–61,7%), а найбільша частка
населення із поганим станом здоров’я – у Сумській, Чернігівській, Черкаській
та Луганській областях (16,5–14,1%). Для порівняння: у країнах Європейського
Союзу вважають себе найздоровішими мешканці Ірландії, Кіпру, Нідерландів,
Швеції, Греції, Бельгії, Мальти, Іспанії, Данії та Італії (82,2–70,3%), а найбільш
незадоволені станом свого здоров’я жителі Хорватії, Литви, Португалії, Латвії,
Естонії, Польщі та Угорщини (19,1–13,5%).
Люди, які мають проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання,
вимушені вирішувати багато проблем, які відвертають їх від справжнього
повноцінного життя.
За отриманими даними, 89,2% прикарпатців повідомили, що хворіли
упродовж 2017 року. З них кожна восьма особа відчула вплив перенесених
захворювань на повсякденну працездатність, а кожна третя – на життєву
активність, тобто можливість займатися фізичною працею та вести активний
спосіб життя.
Про наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям
повідомили третина жителів області. Найбільш поширеними були серцеві
захворювання та гіпертонія – про наявність однієї з цих хвороб повідомили
відповідно 54,1% та 52,8% осіб, які мають хронічні захворювання. На артроз або
артрит (у тому числі ревматоїдний) хворіє 14,5% населення, яке має проблеми зі
здоров’ям, остеохондроз – 12,4%, хронічний бронхіт, емфізему легенів – 9,8%,
захворювання печінки або жовчного міхура – 5,8%, алергію (за винятком
алергічної астми) – 5,4%, виразку шлунку або дванадцятипалої кишки – 4,5%.
На стан здоров’я важливий вплив мають умови та спосіб життя людини,
зокрема заняття спортом. За результатами обстеження, на Прикарпатті до занять
фізичною культурою залучено 97,9% дітей у віці від 6 до 18 років. Серед
дорослого населення старше 18 років цей відсоток значно менший: лише кожен
четвертий чоловік та кожна дев’ята жінка.
За останній рік в кожній сім’ї області хоча б один із її членів потребував
медичної допомоги чи придбання ліків та медичного приладдя. Проте
для 52,1% з них отримання послуг з охорони здоров’я виявилось проблемним, в
основному, з причини високої їх вартості.

У Всесвітній день здоров’я ми бажаємо всім його надійного збереження.
Всім хворим – якнайшвидшого одужання. Медикам –хорошої матеріальної і
технічної бази. Всім нам – бути здоровими і життєрадісними! Зі святом Вас!
Довідково: 7 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я,
тема якого у 2018 році – Загальне охоплення послугами охорони здоров’я: для
всіх і всюди, а гасло – «Здоров’я для всіх».
Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-02
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Роздрібна торгівля області у січні–березні 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–
березні 2018р. населенню реалізовано товарів на 4,7 млрд.грн. Індекс обсягу
обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–березня попереднього
року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,2%
(в Україні –
107,6%).
У розрахунку на одну особу населення у січні–березні 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 1145грн (по Україні – на
1648 грн).
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
2,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–березня
попереднього року.

Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
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Стан роздрібної торгівлі області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Оборот роздрібної торгівлі (до
якого включено 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 6,8% більше обсягу 2016р. За індексом фізичного обсягу обороту
роздрібної торгівлі область посіла восьме місце серед регіонів України. У
розрахунку на одну особу через торгову мережу юридичних та фізичних осібпідприємців за 2017р. продано товарів майже на 14 тис. грн.
У 2017 році підприємствами (юридичними особами), основним видом
діяльності яких є роздрібна торгівля, продано товарів на 11,4 млрд.грн, що на
5,4% більше, ніж у 2016р. Продаж товарів за готівку через торгову мережу
підприємств становив 81,6%, за допомогою платіжних карток – 15,6%, за
договорами банківського кредиту – 2,5%, через мережу Інтернет – 0,3%. Частка
області у роздрібному товарообороті підприємств України склала 1,9%. Майже
55% роздрібного товарообороту області забезпечили підприємства м.ІваноФранківська.
У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств області
питома вага продажу продовольчих товарів становила майже 30%, обсяг їхнього
продажу склав 3,3 млрд.грн і у порівнянні з 2016р. зменшився на 2,2%.
Продовольчі товари вітчизняного виробництва у загальному обсязі продажу
складали 90,2%. Понад 95% реалізованих яєць, масла вершкового, маргарину,
солі, картоплі, цукру, хлібобулочних виробів, напоїв слабоалкогольних, соків,
м’яса та м’ясопродуктів, молока та молочних продуктів – продукти українських
виробників.
Питома вага непродовольчих товарів склала понад 70%, їх продано на 8,1
млрд.грн, що на 8,8% більше, ніж у 2016р. Товари вітчизняної промисловості
займали майже половину обсягу продажу непродовольчих товарів. Товари
українських виробників становили понад три чверті обсягу роздрібного
продажу таких груп непродовольчих товарів, як побутове рідке котельне
паливо, газ у балонах, вугілля і дрова для опалення, матеріали мастильні, фарби,
лаки та емалі, лісоматеріали та вироби будівельні дерев’яні та скло віконне,
матеріали та обладнання для роботи у домашніх умовах (включаючи садовогородній інвентар), книги, газети та журнали.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) у 2017р. у
розрахунку на одну особу продано товарів на 8,3 тис.грн (по Україні –
13,8 тис.грн), у т.ч. продовольчих – на 2,4 тис.грн, непродовольчих – на 5,9
тис.грн.
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Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018 року на
переробні підприємства області надійшло 5,9 тис.т сільськогосподарських
тварин (у живій масі), що на 42,1% більше, ніж у січні–березні 2017 року, та 6,4
тис.т молока сирого всіх видів (на 0,9% менше).
У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на
переробку на птицю припадає 49,9%, свині – 31,9%, велику рогату худобу –
18,2%.
Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі)
переробними підприємствами порівняно з січнем–березнем 2017 року
збільшились у 1,7 раза і склали 5,3 тис.т (88,7% загального надходження),
молока – на 5,9% (6,2 тис.т, 96,7%). Від підприємств у січні–березні 2018 року
закуплено 96,7% загального обсягу сільськогосподарських тварин та 32,3% –
молока, від населення – відповідно 3,3% та 67,7%.
Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували
сільськогосподарських тварин, у січні–березні 2018 року становили 30171,5 грн
за т, молоко – 5503,8 грн за т проти 26557,2 грн та 6090,4 грн за т відповідно у
січні–березні 2017 року.
Переробними підприємствами у січні–березні 2018 року використано для
переробки 0,5 тис.т власно вирощених тварин (у січні–березні 2017 року – 1,1
тис.т) та 0,2 тис.т власно виробленого молока (0,6 тис.т). На давальницьких
засадах прийнято для переробки 0,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у
живій масі).
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Лісове господарство Івано-Франківської області у 2017 році
Головне
управління
статистики
інформує.
Підприємствами,
зареєстрованими на території області, яким надані в постійне користування
або власність ліси, за 2017 рік реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового
господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше, у т.ч.
продукції лісозаготівель – на 799,7 млн.грн (на 24,1% більше). Частка ІваноФранківщини узагальнодержавних обсягах реалізації продукції лісового
господарства у 2017 році склала 6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів
держави.
Рубки лісу у 2017 році проведено на площі 25,8 тис.га, що на 0,2%
більше рівня попереднього року, з них рубки головного користування – на 2,6
тис.га (на 22,4% більше).
Від усіх видів рубок та здійснення підготовчих робіт заготовлено 1462,9
3
тис.м деревини, що на 4,5% менше, ніж у 2016 році, у т.ч. від рубок головного
користування – 640,5 тис.м3 (на 12,2% більше).
У загальних обсягах заготовленої у 2017 році деревини на ліквідну
припадає 79,4% (1161,5 тис.м3), обсяги заготівлі якої порівняно з попереднім
роком скорочено на 4,3%. Основну частину ліквідної деревини заготовлено
від рубок головного користування (45,6%), санітарних (24,6%) та
лісовідновних рубок (15%). Паливна деревина становила 53,8% (625,5 тис.м3)
загального обсягу заготовленої ліквідної деревини, решту (46,2% або 536
тис.м3) склали лісоматеріали круглі. За обсягом заготовленої ліквідної
деревини область посіла 8місце серед регіонів держави.
У 2017 році через несприятливі погодні умови та хвороби лісу загинуло
159 га лісових деревостанів проти 829 га у 2016р.
У результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у
2017 році було ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7,7
тис.га. Лісозахисні заходи із знищення осередків шкідників та хвороб лісу
проведено на площі 4,3 тис.га, де основну частину (99,3%) становили
профілактичні біотехнічні заходи.
У 2017 році роботи по відтворенню лісів проведено на 4 тис.га земель
лісового фонду (на 4,5% більше, ніж роком раніше), з них на 1,8 тис.га –
садіння і висівання лісу, 2,2 тис.га – охоплено природним поновленням.
У вкриті лісовою рослинністю землі переведено 3,1 тис.га лісових
культур та ділянок з природним поновленням, що на 11,5% більше, ніж у 2016
році.
Упродовж 2017 року зафіксовано 802 випадки незаконних рубок дерев
і чагарників, унаслідок яких було знищено та пошкоджено 2,3 тис.м³ деревини,
заподіяно шкоди лісовому господарству на 10,2 млн.грн.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Мисливське господарство області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Право на ведення мисливського
господарства в 2017р. на площі 732 тис.га (майже 2%мисливських угідь в
Україні) було надано 53 господарствам, зареєстрованим на території області.
У 2017р. в мисливських угіддях підприємств області налічувалось 6 видів
копитних тварин (10,4 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (38,8 тис. голів), 27
видів птахів (174,3 тис. голів). Порівняно з 2016р. чисельність копитних тварин
збільшилась на 0,3 тис. голів (на 3,4%), хутрових звірів – на 1,3 тис. голів (на
3,6%), пернатої дичини – на 3,3 тис. голів (на 1,9%).
Загальні витрати на ведення мисливського господарства у 2017р. склали
10,9 млн.грн (на 19,4% більше, ніж у 2016р.), з них з державного бюджету
профінансовано 5,7% загального обсягу витрат (роком раніше – 5,4%). На
охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування мисливських
угідь протягом 2017р. витрачено 3644,1 тис.грн, (на 15,1% більше, ніж у 2016р.),
з яких 52,7% – на біотехнічні заходи із збереження та відтворення диких тварин,
44,9% – на охорону диких тварин та боротьбу з браконьєрством, 0,9% – на облік
диких тварин та 1,5% – на упорядкування мисливських угідь.
Від ведення мисливського господарства у 2017р. одержано 3806,7 тис.грн,
(2,8% загальнодержавних надходжень), що на 15,1% більше, ніж роком раніше.
У розрахунку на 1000 га мисливських угідь витрати на охорону диких
тварин та боротьбу з браконьєрством склали 2234 грн (поУкраїні – 1568
грн), вихід продукції мисливського господарства становив 5200 грн, (по Україні
– 4143 грн), що відповідає восьмому місцю серед регіонів держави. Окупність
ведення мисливського господарства становила 34,9% і за цим показником
область посіла 14 місце серед регіонів держави.
Для збільшення кількості мисливських тварин в області діє 22
розплідники із штучного розведення копитних тварин та 8 – із штучного
розведення пернатої дичини. На їх утримання у 2017р. витрачено 429,4 тис.грн
(роком раніше – 388,6 тис.грн).
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–березні 2018р. індекс промислової продукції склав 120% (в Україні –
102,4%), що є найвищим показником серед регіонів держави.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
березня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 14,2%, у т.ч. у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 14,1%, інших корисних
копалин та в розробленні кар’єрів – на 15,3%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–березня 2017р.
перевищено на 37,8%. Найбільший приріст продукції спостерігався у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 12,4 раза), харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 1,6 раза), у металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання (на 40,8%). У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 5,6%, у виготовленні
виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 13,1%. У
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших
матеріалів
індекс
промислової
продукції
становив
84,7%, у машинобудуванні – 95,8%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–березня
2017р. склав 110,3%. Електроенергії вироблено 2824,9 млн.кВт·год, що на
7,4% більше, ніж у січні–березні попереднього року.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–лютому 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,3
млрд.грн (у січні–лютому 2017р. – на 7,2 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 50,1% становила продукція переробної
промисловості, 43,8% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 5,5% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Близько 51% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим
був внесок у переробну промисловість підприємств з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (17,6%), гумових і
пластмасових
виробів,
іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
напоїв та тютюнових
виробів
(9%),
(10,8%), харчових продуктів,
машинобудування (7%).
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової
продукції склала 2,8%, що відповідає 9 місцю серед регіонів України. Внесок
підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у
загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду
діяльності зріс з 2,6% у січні–лютому 2017р. до 26,2% у січні–лютому
поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності у загальнодержавних обсягах склала 8%, з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 4,8%, виробництва гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,2%,
добування сирої нафти та природного газу – 3,1%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49,8%
займала енергія, 40,8% – товари проміжного споживання, 7,4% – споживчі
товари короткострокового та тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму317,3 млн.грн, або
1,7% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 96,1%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 12 місце, за індексом будівельної продукції – 15 місце.
Зведення будівель зменшилося на 22,3%, у т.ч. нежитлових – на
29,7%, житлових – на 12,5%. Інженерних споруд зведено на 32,9% більше,
ніж у січні–березні 2017р.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
67,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 20,9% та 12% відповідно.
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–лютому 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2018р.
становили 148,2 млн.дол. США, імпорту – 153,5 млн.дол. США. Проти січня–
лютого 2017р. обсяги експорту збільшилися на 49,9%, імпорту – у 2,5 раза.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5,3 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,97.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 13
місце, імпорту – 12 місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 83
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,
Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Російської Федерації, Латвії, Білорусі, Італії,
Іспанії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
97,2 млн.дол. США або 65,6% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні з січнем–лютим 2017р. в 1,6 раза.
У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні
матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з
деревини, продукти рослинного походження, мінеральні продукти.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Румунії, Польщі, Білорусі.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 70,5 млн.дол. США або 45,9% від
загальнообласного обсягу імпорту, що на 46% більше, ніж у січні–лютому
2017р.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з
них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них.
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Індекс споживчих цін у березні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в
березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 1,1%, з
початку року – 3,5% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 0,9% та 3,6%
відповідно.
Приріст споживчих цін у березні зафіксовано в усіх регіонах країни: від
0,6–0,9% у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Волинській, Луганській,
Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Харківській, Черкаській,
Чернівецькій областях до 1,0–1,9% у Донецькій, Запорізькій, Київській,
Одеській, Чернігівській, Львівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській,
Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Херсонській областях та
м.Києві.
На споживчому ринку області в березні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої зросли на 0,5%. На 3,1–0,7% подорожчали маргарин,
оливкова та соняшникова олія, овочі, сметана, сири, риба та продукти з риби,
м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 3,0%–1,0% подешевшали крупи гречані,
цукор, яйця, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч.
тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на
водопостачання та каналізацію – на 10,2% та 4,7% відповідно.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,2% спричинено в основному
здешевленням палива та мастил на 2,6%. Разом з тим на 3,9% та 3,5%
подорожчав проїзд у автодорожньому та залізничному транспорті.
Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-CINY_TAR.HTM
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Кількість та структура суб’єктів економіки області
на 1 квітня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2018 року в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області
налічувалось 26867 юридичних осіб та 1517 суб’єктів економіки без статусу
юридичної особи.
В середньому по області на тисячу осіб наявного населення
припадає 20 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник
перевищує у містах Івано-Франківську (44 юридичні особи), Коломиї (30),
Калуші (21) та Рогатинському районі (26).
Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області
серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 8143
(30,3% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4535
(16,9%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3346 (12,5%),
громадські організації – 2602 (9,7%), профспілки, об’єднання профспілок – 1641
(6,1%), релігійні організації – 1222 (4,5%), об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку – 829 (3,1%) та фермерські господарства – 665
(2,5%).
У порівнянні з аналогічною датою минулого року кількість юридичних
осіб зросла на 933 одиниць (на 3,5%), у тому числі кількість товариств з
обмеженою відповідальністю – на 577 (на 7,1%), профспілок, об'єднань
профспілок – на 304 (на 18,5%), об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку – на 145 (на 17,5%), громадських організацій – на 118 (на 4,5%).

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-91
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/RE0.HTM
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила
1377,1 тис. осіб, з них 606 тис. проживали у міських поселеннях, 771,1 тис. – у сільській
місцевості.
Упродовж січня 2018р. кількість жителів зменшилась на 346 осіб за рахунок
природного скорочення на 426 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на
80 осіб.
Кількість живонароджених становила 1227 осіб, померлих – 1653 особи проти 1130 та
1947 осіб відповідно у січні 2017р.

Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
(із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2018р. становила 193,2
тис. осіб, що на 1,4 тис. осіб або на 0,8% більше порівняно з січнем 2018р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на
кінець лютого 2018р. становила 9,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували
87,7%. Жінки становили 58,1% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р.
становив 1,1% населення працездатного віку; у міських поселеннях та у сільській місцевості
цей показник склав 1% та 1,1% відповідно.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю
у лютому 2018 р., склала 8,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив
2196,5 грн, або 59% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723
грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у
лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 17,7% і на кінець місяця становила
1672 одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по
області зменшилось із 7 осіб на кінець січня 2018р. до 6 осіб на кінець лютого 2018р.

Доходи населення
У січні–лютому 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб) становив 6696 грн, що на 27,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці
відносилися добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, транспорт, виробництво
хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній
показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в
поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не
перевищували 58,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним
періодом попереднього року становив 112,2%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 березня
2018р. склала 22,6 млн.грн або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий
2018р. Упродовж лютого 2018р. заборгованість збільшилась на 2,4 млн.грн, або на 11,7%.
Борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 1,7
млн.грн і склав 226,3 тис.грн.
На підприємства-банкрути припадає 67,1% загальної суми боргу, на економічно
активні підприємства – 32,9%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість
(93,8%).

Соціальний захист
У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг 15,6 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 6,9
тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,7 тис. Сума призначених субсидій у січні–
лютому склала 19,2 млн.грн, у тому числі в міських поселеннях – 8,2 млн.грн, у сільській
місцевості – 11 млн.грн.

Крім того, у січні–лютому 2018р. 2,4 тис. домогосподарствам було
призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, з них 96% – домогосподарства сільської місцевості.
Сума призначених субсидій готівкою у січні–лютому 2018р. становила 6,9 млн.грн,
з якої 95,6% – для домогосподарств сільської місцевості.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у лютому
2018р. становив 1190,1 грн (у січні 2018р. – 1264,7 грн); на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3051,7 грн (у січні 2018р. –
2606,8 грн).
Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому
2018р. становив 3033,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 5,6% більше від
обсягу січня–лютого 2017р.
Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018р. порівняно із січнем 2018р.
зменшився на 3,2%, а з лютим 2017р. – збільшився на 3,3%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–лютий 2018р. склав
1832,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,3% більше обсягу відповідного
періоду попереднього року.

Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–
лютим 2017р. становив 100,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,7%, у
господарствах населення – 97,5%.
За січень–лютий 2018р. реалізовано на забій 18,9 тис.т сільськогосподарських тварин
(у живій масі), що на 7,4% більше порівняно з січнем–лютим 2017р., вироблено 39,4 тис.т
молока (на 4,6% менше) та 44 млн.шт яєць (на 3% більше).
За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала
149,2 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 91,8 тис. (на 3,5%
менше); свиней – 307,1 тис. (на 4,9% менше), овець та кіз – 29,1 тис. (на 0,7% менше), птиці
свійської – 4545,7 тис. голів (на 21% більше).
Обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої
продукції за січень–лютий п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. зріс на 19,1%, у т.ч
продукції тваринництва – на 42,6%, рослинництва – знизився на 9,2%,
На 1 березня 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і
підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності
240,6 тис.т зерна, що у 1,8 раза більше, ніж на 1 березня 2017р. Запаси насіння
соняшнику становили 28,4 тис.т, що на 10,7% менше, ніж на 1.03.2017р.
Промисловість
За підсумками січня–лютого 2018р. індекс промислової продукції склав 118%, у
лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2017р. – відповідно 100,2% та
120,9%.
Приріст продукції у січні–лютому 2018р. спостерігався у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів на 18,3%, переробній промисловості – на 46,5%. У постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив
99,3%.
Збільшення обсягів випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції (у 14 разів), добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів
(у 1,7 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6
раза), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на
26,9%), розподіленні електроенергії (на 26%), у добуванні сирої нафти та природного газу (на
17%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на
15%).
Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в машинобудуванні
на 1,4%, виробництві електроенергії – на 4,6%, у текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,4%.
Підприємствами області у січні–лютому 2018р. реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 11,3 млрд.грн.

Будівництво
У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на
суму 157,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з
січнем–лютим 2017р. становив 95,5%.
Зведення будівель зменшилося на 13,3%, у т.ч. нежитлових – на 26,6%. Водночас
будівництво житлових будівель зросло на 7,1%. Інженерних споруд зведено на 15% більше,
ніж у січні–лютому 2017р.
Транспорт
У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення
транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 1,5 млн.т вантажів, що на 5,1% менше,
ніж у січні–лютому 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 599,1 тис.т вантажів,
що склало 68,3% обсягу січня–лютого 2017р., вантажооборот становив 130,6 млн.ткм або
76% обсягу січня–лютого 2017р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось майже 13,6 млн.
пасажирів, що на 29,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Підприємствами автомобільного
та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 209,6 млн.пас.км або на
24,4% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні 2018р. становили 75 млн.дол. США, імпорту – 67,9 млн.дол. США.
Проти січня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 30,7%, імпорту – у 2,8 раза.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 7,1 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,10.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 49,2
млн.дол. США або 65,5% від загальнообласного обсягу.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у лютому 2018р.
в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,4%
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях),
в області – 100,9% та 102,7% відповідно.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
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Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях
м.Івано-Франківська
станом на 1 березня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати
заробітної
плати
найманим
працівникам
підприємств,
установ,
організацій м.Івано-Франківська на 1 березня 2018р. становила 18,2 млн.грн, що
складає 80,4% від загальної суми боргу по області.
Порівняно з 1 лютого 2018р. сума боргу збільшилась на 14,4%.
У структурі загальної суми заборгованості 66,6% припадає на
підприємства,
щодо
яких
реалізовуються
процедури
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 33,4% – на
економічно активні підприємства.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,8% від
загальної суми боргу), будівництва (2,9%) та 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 березня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 березня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області становила 22,6 млн.грн, що складає
1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.
Порівняно з 1 лютого 2018р. борг із виплати заробітної плати
збільшився на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Збільшення заборгованості
спостерігалось у м.Івано-Франківську (на 2,3 млн.грн), в Тисменицькому
районі (на 1,7 млн.грн) та м.Бурштині (на 11 тис.грн). Водночас зменшення
заборгованості відбулося у Косівському районі на 1,6 млн.грн; погашено борг
у Тлумацькому районі в сумі 58,3 тис.грн. У Надвірнянському районі
заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 лютого
2018р. і склала 175,2 тис.грн.
На
підприємства
обласного
центру
припадає
80,4% суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 17,7%,
Косівського – 1%, Надвірнянського – 0,8% та м.Бурштина – 0,1%. На
підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати
заробітної плати відсутня.
Станом на 1 березня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих
бюджетів у Тлумацькому районі повністю погашена, а у Косівському районі
зменшилась на 1,6 млн.грн і склала 226,3 тис.грн.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 32,9% суми
боргу, водночас у м.Бурштині та Косівському районі цей показник складає
100%, в обласному центрі – 33,4%, в Тисменицькому районі – 28%.
У Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати
заробітної плати, в Тисменицькому районі 72% суми боргу, у м.ІваноФранківську 66,6% суми боргу, утворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає
67,1%).
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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Лісове господарство міст і районів Івано-Франківської області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017р. підприємствами,
зареєстрованими на території області, яким надані в постійне користування
або власність ліси, реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового
господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Майже
73% загальнообласних обсягів реалізації забезпечили лісогосподарські
підприємства Рожнятівського, Долинського, Надвірнянського, Верховинського
районів та Івано-Франківської міської ради.
Загальна площа рубок лісу в області склала 25,8 тис.га, найбільше з яких
припадає на підприємства Івано-Франківської міськради – 3,9 тис.га або 15%
площі рубок в області, Надвірнянського (3,6 тис.га або 14%), Рожнятівського
(3,1 тис.га або 11,9%), Богородчанського (2,3 тис.га або 9%), Верховинського
(2,1 тис.га або 8,1%), Долинського (1,8 тис.га або 7,1%) районів та
Яремчанської міськради (1,9 тис.га або 7,5%), частка Калуського,
Коломийського, Косівського районів та Болехівської міськради коливається
від 5,6% до 4,7%, Галицького, Рогатинського, Тлумацького та Снятинського
– від 3,6% до 0,4%.
Від усіх видів рубок та проведення підготовчих робіт в 2017 році
заготовлено 1462,9 тис.м3 деревини, що на 4,5% менше, ніж роком раніше, з
неї – 1161,5 тис.м3 ліквідної деревини (на 4,3% менше). У загальнообласних
обсягах заготовленої ліквідної деревини частка підприємств Рожнятівського
району становила 20,5% (237,6 тис.м3), Долинського – 16,3% (189,3
тис.м3), Івано-Франківської міськради – 13% (151 тис.м3), Надвірнянського –
12,7% (147,3 тис.м3), Верховинського – 9,9% (114,5 тис.м3), Болехівської
міськради – 5,9% (68,7 тис.м3) питома вага Богородчанського, Коломийського,
Калуського, Рогатинського, Косівського районів та Яремчанської міськради
коливалась від 4,7% до 1,9%. Підприємствами Галицького, Снятинського та
Тлумацького районів заготовлено 0,5–0,2% загальнообласних обсягів ліквідної
деревини.
Збільшили заготівлю ліквідної деревини порівняно з 2016 роком
лісогосподарські підприємства Тлумацького, Снятинського, Коломийсього
(на 0,1–0,9%), Галицького, Рогатинського, Косівського районів та
Яремчанської міської ради (на 6,1–13,9%).
У структурі заготовленої ліквідної деревини 53,8% становила паливна
деревина, 46,2% – лісоматеріали круглі. В районному розрізі основними
заготівельниками паливної деревини були підприємства Рожнятівського
(16,6% загальнообласних обсягів), Долинського (12,3%), Надвірнянського
(9,8%) районів, Івано-Франківської (17,6%) та Болехівської (8,3%) міських рад,
лісоматеріалів круглих – Рожнятівського (24,9%), Долинського (21%),
Надвірнянського (16%) та Верховинського (14,2%) районів.
У 2017 році через несприятливі погодні умови та хвороби лісу загинуло
159 га лісових деревостанів (у 2016 році – 829 га), найбільше з яких у
Долинському (57 га або 35,8% площі загибелі), Рожнятівському (37 га або
23,3%) та Верховинському (36 га або 22,6%) районах.

Роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб у 2017 році проведено на
площі 4,3 тис.га, де основну частину (99,3%) становили профілактичні
біотехнічні заходи, які найбільше застосовувались підприємствами ІваноФранківської міської ради (18,8% загальної площі проведених лісозахисних
робіт підприємствами області), Коломийського (11,7%) та Надвірнянського
(10,7%) районів; хімічні препарати захисту лісів застосовувались
лісогосподарськими підприємствами Коломийського району на 30 га.
Відтворенням лісів у 2017 році в області охоплено 4 тис.га, з них 52,3%
або 2,1 тис.га здійснено підприємствами Рожнятівського, Надвірнянського
районів та Івано-Франківської міської ради.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську у січні–березні 2018
року
Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2018р. в
обласному центрі підприємствами добувної промисловості та розроблення
кар'єрів порівняно з січнем–березнем попереднього року зменшено добування
гальки та гравію, що використовуються як наповнювачі бетону, для
дорожнього покриття та подібних цілей, на 29,1%.
У переробній промисловості підприємствами з виробництва харчових
продуктів та напоїв збільшено випуск виробів кондитерських з цукру чи його
замінників, з вмістом какао, в 1,8 раза, соусів і продуктів для приготування
соусів, сиру плавленого, виробів здобних – на 12,5–31,7%. Разом з цим
зменшено випуск хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання,
тортів, печива солодкого на 4,6–11,5%, карамелі, тофі (ірису) та солодощів
аналогічних – на 31,8%, яловичини і телятини заморожених – у 3,8 раза.
Підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–березні 2018р. збільшено
виробництво пальт та плащів, жіночих та дівчачих, у 2,8 раза. Випуск жакетів,
блейзерів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, зменшено на 25%.
У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності
спостерігалося збільшення виробництва вікон, дверей балконних та їх рам, з
деревини, у 2,6 раза, конвертів з паперу чи картону, дверей та їх коробок та
порогів, з деревини, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного
покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, – на
9,3–16,3%. Випусквиробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини,
проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої, зменшено
відповідно на 13,3% і 7,2%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–березні
2018р. збільшено виробництво шампунів на 1,6%. При цьому зменшено
випуск засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, в 1,9
раза, речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які
містять або не містять мило, – у 4,3 раза.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції збільшено виробництво блоків та цегли з
цементу, бетону або каменю штучного для будівництва у 2,6 раза, плиток,
плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного –
у 1,7 раза. Разом з цим зменшено випуск розчинів бетонних, готових для
використання на 4,7%, виробів домашнього вжитку та виробів для туалетних
кімнат, з пластмас, – на 17,1%, елементів конструкцій збірних для будівництва
з цементу, бетону або каменю штучного – на 26,8%, вікон та їх рам, дверей та
їх коробок і порогів, з пластмас – у 2 рази.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів
зменшено випуск виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з
металів чорних, у 2,5 раза, конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі
– у 2,8 раза.

Серед продукції машинобудування зросло виробництво обладнань для
зважування, фільтрів всмоктувальних повітряних для двигунів внутрішнього
згоряння, клапанів запірних інших, сталевих у 2–6 рази, машин пральних – на
16,8%. Водночас зменшено виробництво люстр та інших світильників
електричних стельових та настінних у 3,9 раза, газомірів – у 2,7 раза, схем
інтегральних електронних, верстатів для оброблення деревини, машин і
чи
апаратів
для
дугового
зварювання
металів
автоматичних
напівавтоматичних електричних – на 25,4–42,2%, інструментів й апаратури
для автоматичного регулювання і керування, апаратури високовольтної та
приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ,
комплектів ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та
комплектів проводів інших для засобів транспортних, апаратів літальних та
суден – на 7,6–14,4%.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів
області у січні–лютому 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–лютий 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на 11,3 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.
Майже 30% загальнообласного обсягу реалізації забезпечили підприємства
міста Калуша, в основному за рахунок збільшення виробництва основної
хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано
підприємствами міст Івано-Франківська (24,5% загальнообласного обсягу),
Бурштина (22,8%), а також Тисменицького (5,4%), Долинського (4,7%) та
Рожнятівського (4,6%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств
Надвірнянського району склала 2,8%, Рогатинського – 1,8%, Снятинського –
0,9%, м.Коломиї – 0,6%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%,
Косівського – 0,3%, м.Болехова, Городенківського, Калуського та
Коломийського районів – по 0,2%, м.Яремче та Тлумацького району – по 0,1%,
Верховинського району – менше 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 8,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у
містах Бурштині (166,6 тис.грн), Калуші (50,5 тис.грн) та Івано-Франківську
(10,8 тис.грн).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Про виконання будівельних робіт підприємствами
міст і районів Івано-Франківської області у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р.
підприємствами
області
виконано
будівельних
робіт
на
суму
317,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем
2017р. становив 96,1%.
Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –
78,5% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного
значення найбільшою є питома вага Калуського (4,7%) району та міст Калуша
(4,6%) і Бурштина (3,2%).
Зростання обсягів будівництва у порівнянні з відповідним
періодом 2017р. досягли підприємства Косівського (у 3,2 раза), Тлумацького (у
2,2 раза) і Галицького (у 1,8 раза) районів, міст Коломиї (у 1,7 раза), Бурштина
(на 23,6%) та Івано-Франківська (на 3%). Водночас, скорочення обсягів
будівельних робіт відбулось у місті Калуші (на 0,3%), Богородчанському (на
10,3%), Тисменицькому
(на
30,6%),Коломийському
(на
33,4%), Рожнятівському (на 34,8%), Калуському (у 2,3 раза), Надвірнянському
(у 4,2 раза), Рогатинському (у 4,7 раза) таДолинському (у 5,3 раза) районах.
Частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного
переоснащення переважала в обсягах, що виконували будівельники
Тисменицького
(42,3%),
Богородчанського
(48,5%),
Галицького
(60,8%) районів, міста Бурштина (64%), Коломийського району (65,4%), міста
Івано-Франківська (69,4%),
Калуського
(70,1%), Косівського (83,2%), Тлумацького (99,3%) та Рожнятівського (100%)
районів; з капітального ремонту – Надвірнянського (50,6%), Долинського
(61,7%) районів і міста Коломиї (87,2%); з поточного ремонту – міста Калуша
(64,7%) та Рогатинського району (100%).
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Кількість та структура суб'єктів економіки області
за містами та районами на 1 квітня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2018 року в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області
налічувалось 26867 юридичних осіб та 1517 суб’єктів економіки без статусу
юридичної особи.
За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб
розташовувалась в обласному центрі – 11339 (42,2% від загальної кількості
юридичних осіб), містах Коломиї – 1816 (6,8%) та Калуші – 1403 (5,2%). Серед
районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому –
1236 (4,6%), Надвірнянському – 1033 та
Рогатинському
–
1026 (по 3,8%). Найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у
Верховинському районі – 448 (1,7%), містах Бурштині – 266 та Болехові –
255 (по 1%).
У порівнянні з аналогічною датою минулого року кількість юридичних
осіб в області зросла на 3,5%, у тому числі найсуттєвіше у Городенківському (на
11,3%), Снятинському (на 9,1%), Верховинському (на 8,3%), Рогатинському (на
5,4%) районах та м. Коломиї (на 5,5%).
Серед юридичних осіб міст та районів області товариства з обмеженою
відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (40,8% до загальної
кількості юридичних осіб по місту), Калуші (37,3%), Бурштині та Яремче (по
28,9%), Коломиї (25,9%), а також у Долинському (27,7% до загальної кількості
юридичних осіб по району), Рогатинському (27,4%), Тисменицькому (27,2%) та
Надвірнянському (23,6%) районах; органи влади, організації (установи, заклади)
– в м.Болехові (21,6%), Верховинському (31,3%), Городенківському (27,5%),
Галицькому (26%), Косівському (25,2%), Коломийському (24,8%),
Рожнятівському (24%), Калуському та Богородчанському (по 23,8%),
Снятинському (22,9%) та Тлумацькому (19,6%) районах. Частка приватних
підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківськ
(22%), Калуш (20,7%), Болехів (18,8%), Коломия (18,3%), Бурштин
(17,7%); громадських організацій – у містах Бурштин (15,4%), Яремче (12,7%),
Калуш (11,2%), Івано-Франківськ (10,3%), Надвірнянському (12,3%),
Богородчанському (11,1%) та Галицькому (10,8%) районах; профспілок
(об’єднань профспілок) – у містах Болехів (9%), Бурштин та Яремче (по 7,5%),
Городенківському (12,9%), Верховинському та Косівському (по 10,9%),
Снятинському (10,3%) та Коломийському (10%) районах; релігійних організацій
– у Калуському (15,4%), Коломийському (13%), Галицькому (10,9%) та
Снятинському (10,2%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку – у містах Коломия (14,6%) та Івано-Франківськ (2,8%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-91
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/RE0.HTM

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 лютого 2018р. у м.Івано-Франківську та селах,
підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 257,6 тис. осіб, у томучислі
в обласному центрі – 235,4 тис., у сільській місцевості – 22,2 тис. Упродовж
січня 2018р. чисельність населення збільшилась на 137 осіб за рахунок
природного (на 30 осіб) та міграційного (на 107 осіб) приростів.
Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 234 особи, померлих
– 204 особи проти 190 та 218 осіб відповідно у січні 2017року.
Зайнятість та безробіття
Кількість безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості, на
кінець лютого 2018р. становила 1535 осіб, що на 1,3% менше, ніж на кінець
січня 2018р. Із загальної кількості безробітних 63,5% становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у лютому 2018р., становила 1374 особи. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2649,3 грн, що складає 71,2% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 26,8% і на
кінець місяця становила 705 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію упродовж
лютого 2018р. зменшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 2 особи.
Заробітна плата
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в
установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути та економічно
неактивні підприємства) упродовж лютого 2018р. збільшилась на 2,3 млн.грн (на
14,4%) і на 1 березня 2018р. склала 18,2 млн.грн, або 80,4% від загальної суми
боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 66,6% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 33,4%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
промислові підприємства (96,8%).

Соціальний захист
У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 2,7 тис. домогосподарств, з них 2,4 тис. –
домогосподарства обласного центру.
Сума призначених субсидій у січні–лютому 2018р. становила 2,5 млн.грн,
з неї 2,2 млн.грн – для домогосподарств м.Івано-Франківська.
Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне
домогосподарство у лютому 2018р. становив 1114,1 грн (у січні 2018р. – 851,2
грн).
Роздрібна торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. склав 6072,4 млн.грн,
що у порівнянних цінах на 7,6% більше обсягу попереднього року.
Промисловість
У січні–лютому 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 2770,6 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації промислової продукції склала 24,5%.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими
групами 71,9% займала енергія, 17,9% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 6,8% – інвестиційні товари, 3,4% – товари проміжного
споживання.
Будівництво
У січні–лютому 2018р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 115,2 млн.грн, або 73,2% загальнообласного обсягу.
Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з аналогічним
періодом 2017р. становив 88,1%.
Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
обласного центру у січні–лютому 2018р. замовникам доставлено 202,7 тис.т
вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 52,6 млн.ткм, що становило
відповідно 68% та 55,2% від обсягів січня–лютого 2017р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–лютому
2018р. надано послуг 7,3 млн.пасажирів, у тому числі автотранспортом
фізичних осіб-підприємців – 3,2 млн.пасажирів. Пасажирооборот за цей період
склав 77,1 млн.пас.км або на 24,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів у січні 2018р. склали 23,5 млн.дол. США,
імпорту – 17,8 млн.дол. США. Порівняно з січнем 2017р. обсяги експорту
зменшилися на 47,8%, імпорту – збільшилися на 33,9%. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 5,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття
експортом імпорту склав 1,32.
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