Прес-випуски:
Демографічна ситуація в області у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного
населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018 року становила 1376,1 тис. осіб,
у тому числі у міських поселеннях проживало 605,8 тис., у сільській місцевості
– 770,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018 року чисельність населення
області зменшилась на 1410 осіб. Зменшення відбулося, в основному, за рахунок
природного скорочення, середньообласний рівень якого становив 4,8 особи на
1000 осіб наявного населення.
Упродовж січня–березня 2018 року в області зареєстровано 3145
живонароджених та 4784 померлих: на 100 померлих припадає 66
живонароджених
проти
55
живонароджених
в
середньому
по
державі. Кількість живонароджених
та
померлих порівняно з аналогічним
періодом 2017року зменшилась на 8,1% та 2% відповідно. Серед померлих – 21
дитина у віці до одного року, що на 6 осіб більше, ніж у січні–березні
попереднього року.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
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© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

До Дня матері
Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року на ІваноФранківщині проживали 725,9 тис. жінок, що становить 52,7% наявного
населення області. На кожні 100 представниць жіночої статі припадає 90
чоловіків.
Упродовж 2017 року зареєстровано 13,3 тис. пологів, з них 156
закінчилися народженням двійняток та 5 – трійнею. Загалом минулого року
жінками нашого краю народжено 13,4 тис. немовлят, у тому числі 6,8 тис.
хлопчиків (51%) і 6,6 тис. дівчаток (49%). У порівнянні з 2016 роком
народилось менше на806 хлопчиків, на 428 – дівчаток. Серед народжених у
2017 році 44,2% – первістки, більше третини – другі за порядком народження
діти, кожне восьме немовля – третя дитина у сім’ї, решта – четверті і наступні за
порядком діти. Зокрема, торік в області зареєстровано 15 випадків народження
десятої і більше дитини. Середній вік матері при народженні дитини склав 27
років, а тих, які народили першу дитину – 24 роки.
Як і раніше, найбільш активною дітородною групою у минулому році
були жінки у віці 20–29 років, які народили майже дві третини малюків.
Найстаршою породіллею торік була 48-річна жінка, котра народила першу
дитину, а наймолодшій було 13 років.
Довідково: щорічно у другу неділю травня в Україні відзначається одне з
головних родинних свят – День матері, який покликаний вшанувати маму –
жінку, що дарує життя.
Інфографіка
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Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у березні 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
березні 2018р. становив 6956 грн, що майже у 1,9 раза перевищує законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у березні 2018р. спостерігався на
виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших
транспортних засобів, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції та виробництві хімічних речовин і хімічної
продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області
на 45,7% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в
поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг, на
підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу
машин і устатковання (не перевищували 65% середнього показника по області).
Заробітна плата у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. збільшилась
на 3,4%, а відносно березня 2017р. – на 20,3%.
Індекс реальної заробітної плати у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р.
становив 102,5%, а відносно березня 2017р. – 107%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств,
установ,
організацій області
на
1 квітня
2018р. становила 22,9млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці,
нарахованого за березень 2018р., та 0,9% суми заборгованості по державі.
Упродовж березня 2018р. заборгованість збільшилась на 359,6 тис.грн, або на
1,6%.
Станом на 1 квітня 2018р. погашено борг із виплати заробітної плати за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
У структурі загальної суми заборгованості 30% припадає на
економічно активні підприємства, 70% – 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 (96,6%).
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Дошкільні навчальні заклади області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. На кінець 2017 року в області
функціонував 431 дошкільний навчальний заклад на 27,7 тис. місць, у яких
виховувалося 36,1 тис. дітей, з них 32,8 тис. або 91% – діти у віці 3 роки і
старші. У порівнянні з 2016 роком кількість закладів збільшилась на 16, а
кількість дітей, що в них виховувалися, – на 1,3 тис. осіб.
Із загальної кількості дошкільних закладів 178 – ясла-садки, 150 –
навчально-виховні комплекси, 103 – дитячі садки. За видами дошкільні заклади
розподіляються таким чином: 405 – загального розвитку, 21 – комбіновані, 3 –
санаторні, 2 – спеціальні. У 17 дошкільних навчальних закладах створені групи
з короткотривалим режимом перебування, в них виховувалося 268 дітей;
цілодобове перебування забезпечував один заклад для 15 дітей.
Дошкільними закладами у 2017 році в області було охоплено 43%
дітей відповідного віку (в середньому по країні – 57%) проти 42% у 2016 році.
Рівень охоплення дітей дошкільними закладами області у міській місцевості
становив 72%, у сільській місцевості – 26%.
Завантаженість дошкільних закладів у 2017 році становила 129 дітей на
100 місць (у 2016 році – 130), у тому числі у міських поселеннях – 139, у
сільській місцевості – 115. У середньому по державі цей показник склав
112 дітей на 100 місць проти 113 осіб у попередньому році.
Вихованням та навчанням дошкільнят займались 4,1 тис. педагогічних
працівників, серед них 2,8 тис. вихователів, 217 практичних психологів,
102 вихователі-методисти та 17 соціальних педагогів. Із загальної кількості
педагогічних працівників 97,2% становлять жінки, 40,9% – особи віком до
35 років, 5,9% – 60 років і більше. На одного педагогічного працівника в
середньому в області, як і в Україні в цілому, припадало 9 дітей.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
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Пересічна родина Івано-Франківщини
Головне управління статистики інформує. За матеріалами вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств, проведеного працівниками органів
державної статистики, у 2017 році на Прикарпатті налічувалося 450,4 тис.
домогосподарств або 3% загальної їх кількості в країні. Майже 55%
домогосподарств нашої області проживають у сільській місцевості, решта – у
міських поселеннях. Кожна шоста родина мешкає в обласному центрі.
В середньому домогосподарство складається з трьох осіб. Більше третини
родин нашого краю мають у своєму складі чотирьох осіб і більше, 27,4% – трьох
осіб. Кожне четверте домогосподарство складається з двох осіб, а кожне восьме
– з однієї особи. Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає третє місце
(після Закарпатської та Рівненської областей) за часткою багаточисельних
родин (з чотирьох і більше осіб).
Майже половина (48%) родин області мають дітей віком до 18 років. З їх
числа 72,3% виховують одну дитину, 24,6% – двох, решта – трьох і більше. Діти
у віці 7-13 років є у складі 45,2% сімей, 3-6 років – у 30,5%. Кожне п’яте
домогосподарство виховує дітей віком 14-15 років, а кожне дев’яте – до 3 років.
За часткою родин з дітьми область посідає п’яте місце серед регіонів держави.
Умови та рівень життя домогосподарств з дітьми забезпечують дорослі
особи, які є у їх складі. Більше половини сімей нашого краю мають двох
дорослих осіб, 41,9% – трьох і більше, 3,6% – тільки одну дорослу особу.
Серед домогосподарств без дітей кожне четверте – одинаки, 70,3% яких –
особи непрацездатного віку.
Добробут родин в значній мірі залежить від наявності та кількості
працюючих осіб у їх складі. За отриманими даними, дві працюючі особи є у
складі половини родин нашого краю, одна – у 40,3%, троє і більше осіб – у
кожному десятому домогосподарстві. Загалом, працюючі особи є у складі 74,8%
домогосподарств області. За цим показником область посідає друге місце (після
Закарпаття) серед регіонів країни.
Довідково: 15 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день сім’ї,
який був започаткований в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН для
об’єднання родин усього світу.
Нехай цей день стане святом для кожного з нас, адже сім’я є невичерпним
джерелом любові та тепла, міцним підґрунтям соціального та економічного
розвитку суспільства.
Інфографіка
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Розповсюдженість куріння серед жителів Прикарпаття у 2017 році
Головне управління статистики інформує. З метою отримання інформації
щодо вживання тютюну населенням у віці 12 років і старше, наприкінці 2017
року органами державної статистики проведено щорічне вибіркове опитування
домогосподарств. Отримані результати свідчать, що шкідливу звичку курити
мають 13,4% або 157 тис. жителів Прикарпаття цієї вікової категорії. За останні
роки спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення таких осіб, зокрема,
у порівнянні з 2016 роком – на 14,2%, а з 2010 – на 27,7%.
Зменшується кількість курців і в цілому по Україні. У 2017 році таку
звичку мали 18,7% населення держави старше 12 років проти 19,3% у 2016 році
(у 2010 році – 22,4%). Найбільш поширена ця шкідлива звичка у
Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях (23,9–23,1%
населення відповідного віку), найменше курців у Київській, Івано-Франківській,
Вінницькій та Волинській областях (11,5–13,8%). До куріння залучені
практично усі верстви населення, зокрема жінки та юнацтво. Серед жінок
України тютюнокуріння найпоширеніше у віці 30–58 років, про що повідомили
6,8% опитаних, а частка жінок активного дітородного віку (18–29 років), які
курять, становить 5,6%. Серед підлітків держави у віці 16–17 років курять 6%
хлопців та 1,7% дівчат.
У ході опитування було з’ясовано, що 28,7% курців нашого краю мають
цю шкідливу звичку вже понад 20 років, 24,6% – від 6 до 10 років, 23,9% – від
16 до 20 років. Більше половини (51,1%) з тих, що курить, випалюють за добу
від 6 до 10 сигарет, 13% – від 11 до 15 сигарет, 23,4% – від 16 до 20 сигарет,
решта – до 5 сигарет.
Загальновідомо, що тютюнокуріння завдає тривалої шкоди здоров’ю
самих курців та оточуючих їх людей, сприяє розвитку серцево-судинних
захворювань, злоякісних новоутворень органів дихання та грудної клітки. Крім
того шкідливі звички впливають на фінансове становище родин нашого краю.
Як засвідчили останні результати обстеження, 1,4% грошових коштів зникають
із бюджету сім’ї разом з димом сигарет, по Україні ця частка складає 2,3%.
У 2017 році в області обсяг роздрібного товарообороту тютюнових
виробів через торгову мережу підприємств–юридичних осіб, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 286,7 млн. грн. Серед
продовольчих товарів тютюнові вироби займали майже 10% обсягу продажу,
що
у розрахунку на
одну
особу
населення
склало 208 гривень. Продовжується тенденція до подорожчання підакцизних
товарів, зокрема у минулому році на Прикарпатті індекс споживчих цін на
тютюнові вироби склав 137,4%, в Україні – 136,3%.
Куріння є однією з найбільш поширених шкідливих звичок, боротьба з
якою є не тільки медичною, а й соціальною проблемою.
Довідково: 31 травня в усьому світі проводиться міжнародна акція щодо
боротьби з курінням – Всесвітній день без тютюну, який був започаткований у
1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Головне завдання цієї
акції – підняти рівень самосвідомості людей, які першими повинні піклуватися
про своє здоров’я.
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Адміністративні правопорушення у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Упродовж 2017 року в області
зареєстровано 68,1 тис. випадків порушень адміністративного законодавства,
кількість розглянутих справ, щодо яких винесено постанови (рішення),
становила 65,5 тис., не розглянутих на кінець року залишилось 1,1 тис. справ.
До адміністративної відповідальності упродовж минулого року було
притягнуто 59,6 тис. осіб, адміністративні стягнення у вигляді штрафу
застосовано до 36,8 тис. осіб, у результаті чого накладено штрафів на суму 34,2
млн.грн, з якої 34% сплачено добровільно. Винесено попередження 21,7 тис.
правопорушників, більше однієї тисячі осіб за результатами розгляду справ
було направлено на громадські роботи.
Стосовно 5,9 тис. осіб винесено рішення про закриття справи, з них 3,3
тис. – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення,
1,3 тис. осіб – у зв’язку зі звільненням від адміністративної відповідальності за
малозначністю з оголошенням усного зауваження, 1,2 тис. осіб – через
відсутність складу адміністративного правопорушення.
Розмір заподіяної адміністративними правопорушеннями майнової шкоди
становив 560,1 тис.грн, яку було відшкодовано на 63,5% (у 2016 році відповідно
679,8 тис.грн та 43,7%). Основна частина суми майнової шкоди (556,9 тис.грн
або 99,4 % від загальної суми накладеного штрафу) завдана адміністративними
правопорушеннями у сфері охорони природи, використання природних
ресурсів, охорони культурної спадщини.

Довідки: тел. (0342)79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/ EX_IN/ EX_IN/EX-PRAVOPOR.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області
та стан їх взаєморозрахунків у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018 року
великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий
результат діяльності до оподаткування в загальній сумі 2189,8 млн.грн (у
відповідному періоді 2017 року – 54,8 млн.грн).
Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за
рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (1951,1 млн.грн
прибутку), зокрема підприємств переробної промисловості (1785,2 млн.грн) та з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (154,3
млн.грн). Серед прибуткових і підприємства з тимчасового розміщування й
організації харчування (145,5 млн.грн), сфери адміністративного та допоміжного
обслуговування (87,6 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств (11
млн.грн), будівництва (8,6 млн.грн), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (6,8 млн.грн), професійної, наукової та
технічної діяльності (5,3 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної
допомоги (3,6 млн.грн), операцій з нерухомим майном (1,2 млн.грн).
Збиткове сальдо у І кварталі поточного року сформовано у підприємств
транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (20,5
млн.грн збитку).
Прибутковими підприємствами, частка яких у січні–березні поточного року
становила 67,4% в загальній кількості підприємств проти 69,1% за аналогічний
період минулого року, одержано 2400,2 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств у січні–березні поточного року склала 32,6%,
ними допущено збиток у сумі 210,4 млн.грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх
підприємств області склав 11,2%; рівень збитковості всієї діяльності склав 13,6%.
Станом на 1 квітня 2018 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості великих та середніх підприємств області склали 43,9 та 23,8
млрд.грн відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості
припадала на підприємства промисловості – 51,4% дебіторської та 51,1%
кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів – 21,6% та 19,3%; транспорту, складського господарства, поштової та
кур'єрської діяльності – 16,6% та 15,7% відповідно. Серед підприємств
промислової діяльності найбільша частка боргів (87,8% дебіторської та 71,8%
кредиторської) припадала на підприємства переробної промисловості, зокрема з
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 75,2% та
10,2% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і
хімічної продукції (5,7% та 42,6% відповідно).
У структурі дебіторської заборгованості 21,2% займають неоплачені
покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги,
кредиторської – 43% складають борги підприємств за отримані від постачальників
матеріали та сировинні ресурси.

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

Роздрібна торгівля області у січні–квітні 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–
квітні 2018р. населенню реалізовано товарів на 6,3 млрд.грн. Індекс фізичного
обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–квітня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,1% (в
Україні – 107%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у
порівняних цінах Івано-Франківщина посіла 15 місце серед регіонів держави.
У розрахунку на одну особу населення у січні–квітні 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 1536 грн (в Україні – на
2228 грн).
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
3,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 5,9% більше обсягу січня–квітня 2017р.
За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах
Івано-Франківщина посіла 16 місце серед регіонів держави.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше
інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
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Мережа роздрібної торгівлі підприємств області
на 1 січня 2018 року
Головне управління статистики інформує. На 1 січня 2018р. у
підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких
є роздрібна торгівля, налічувалось 922 об’єкти роздрібної торгівлі, з них
797 магазинів та 125 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. Зокрема, у
міських поселеннях налічувалось 705 об’єктів, у сільській місцевості – 217.
Крім того, діяли 72 об’єкти торгівлі поза магазинами, з яких більше третини
знаходилися у сільській місцевості.
Торгова площа магазинів на початок поточного року становила 154,5
тис.м2. При цьому, у міських поселеннях вона склала 143,5 тис.м2, у
сільській місцевості – 11 тис.м2.
Потреби прикарпатців у продтоварах задовольняли 342 продо-вольчі
магазини, які належали підприємствам (юридичним особам), торговою
площею 62,4 тис.м2. Понад 80% таких магазинів мали універсальний
асортимент товарів.
Промислові товари покупцям пропонували 455 непродовольчих
магазинів торговою площею 92,1 тис.м2. Основну частку (понад 95%)
зазначених магазинів складали спеціалізовані заклади. Фармацевтичні товари
можна було придбати у 289 аптеках та аптечних пунктах, що належали
підприємствам (юридичним особам).
Мережа напівстаціонарних об’єктів торгівлі підприємств, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 1 січня 2018р.
налічувала 34 кіоски роздрібної мережі та 91 автозаправну станцію,
включаючи АГНКС. Майже кожен четвертий кіоск роздрібної мережі та кожна
друга автозаправна станція, включаючи АГНКС, розташовані у сільській
місцевості. На території міських поселень налічувалось 25 кіосків роздрібної
мережі та 45 автозаправних станцій, включаючи АГНКС.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше
інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
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Оптова торгівля підприємств областi у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Обсяг оптового товарообороту
(без ПДВ та акцизу) підприємств, основним видом економічної діяльності яких
є оптова торгівля, у 2017 році склав 12,2 млрд.грн, що у фактичних цінах на
7,1% більше, ніж у 2016р. Частка області в оптовому товарообороті підприємств
України становить 0,6%. Майже 80% загальнообласного обсягу складає
товарооборот підприємств м.Івано-Франківська.
Понад 70% оптового товарообороту області припадало на непродовольчі
товари (в Україні – 83,5%). У цій групі товарів 14,1% обсягів займали газойлі
(паливо дизельне), 9,9% – кукурудза, 7,2% – інші будівельні матеріали, по 4,3%
– шпалери, покриття для підлоги (крім килимів) та інша сільськогосподарська
сировина і живі тварини, 4,2% – промислова хімічна продукція, 3,5% –
пластмаси та гума у первинних формах.
Майже 30% обсягу оптового товарообороту займали продовольчі товари.
Найбільша питома вага у зазначеній групі товарів припадала на алкогольні
товари (16,2%), вироби тютюнові, крім відходів тютюну (14,5%), шоколад та
вироби кондитерські цукрові (13,1%), пиво, крім відходів пивоваріння
(10,1%),води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві
(7,6%), продукти молочні, масло та сири (7,5%), каву смажену, що містить або
не містить кофеїн; каву без кофеїну смажену (3,8%), олію та жири харчові
(3,4%).
В асортименті підприємств оптової торгівлі, як і в попередні роки,
переважала продукція українських виробників. Так, на оптовому ринку області
у 2017 році на товари виробництва України припадало майже 60% оптового
товарообороту (в Україні – 43,7%), у т.ч. серед продовольчих товарів – 93%,
непродовольчих – 44,4% (у 2016 році відповідно – 54,9%, 93% та 41,8%).
Товарні запаси на складах підприємств оптової торгівлі на початок 2018
року оцінювалися у 2,3 млрд.грн, у тому числі продовольчих – на 0,3 млрд.грн,
непродовольчих – на 2 млрд.грн.
Середньорічний оптовий товарооборот у розрахунку на одне
підприємство області у 2017 році збільшився порівняно з 2016р. на 18% і склав
19,8 млн.грн.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше
інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
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Наявність сільськогосподарської техніки в агроформуваннях області у
2017 році
Головне управління статистики інформує. На кінець 2017р.
сільськогосподарські підприємства області мали в наявності 1042 шт тракторів
(без врахування змонтованих на них машин) та 82 шт тракторів, на яких
змонтовані машини. Із загальної кількості 94% складають колісні трактори,
6% – гусеничні.
На кінець 2017р. в сільгосппідприємствах області нараховувалось: із
техніки для обробітку ґрунту: борін – 647 шт, плугів – 392 шт, культиваторів –
441 шт; для посіву і садіння: картоплесаджалок – 32 шт, сівалок – 456
шт; для збирання врожаю: зернозбиральних комбайнів – 222 шт, жаток
валкових – 98 шт, сінокосарок – 96 шт, кормозбиральних комбайнів – 35 шт,
картоплезбиральних комбайнів, включаючи картоплекопачі – 28 шт, преспакувальників і прес-підбирачів – 58 шт, кукурудзозбиральних комбайнів – 11
шт.
У тваринництві кількість доїльних установок та апаратів на кінець 2017р.
склала 107 шт, роздавачів кормів для свиней – 47 шт. Кількість транспортерів
для прибирання гною склала 102 шт., машин і механізмів для приготування
кормів –23 шт.
Із техніки загальногосподарського призначення у сільгосппідприємствах
на кінець 2017р. було в наявності 683 шт вантажних та вантажно-пасажирських
автомобілів та 435 шт тракторних причепів та напівпричепів.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–квітні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У промисловості області у
січні–квітні 2018р. індекс промислової продукції склав 118,8% (в Україні –
102,6%), що є найвищим показником серед регіонів держави.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
квітня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 10,6%, у т.ч. у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 10%, інших корисних копалин та
в розробленні кар’єрів – на 29,9%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–квітня 2017р.
перевищено на 36,3%. Найбільший приріст продукції спостерігався у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,5 раза), харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 1,6 раза), у металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання (на 35,1%). У виготовленні виробів з деревини, виробництві
паперу та поліграфічній діяльності збільшення склало 14,1%, виробництві
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –
8,6%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та
інших
матеріалів
індекс
промислової
продукції
становив
92,1%, умашинобудуванні – 98,2%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–квітня
2017р. склав 110,7%. Електроенергії вироблено 3683,2 млн.кВт·год, що на 9%
більше, ніж у січні–квітні попереднього року.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
березні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,6
млрд.грн (у січні–березні 2017р. – на 10,8 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 48,9% становила продукція переробної
промисловості, 43,6% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 6,9% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Майже 49% 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 (17,7%), гумових і
пластмасових
виробів,
іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
(11,3%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3%),
машинобудування (7,4%).
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 2,7% у січні–березні 2017р. до 24,1% у січні–
березні поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств
з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,8%, з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,9%, виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –
4,2%, добування сирої нафти та природного газу – 4,1%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 51%
займала енергія, 39% – товари проміжного споживання, 7,8% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,2% – інвестиційні товари.
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.

До Дня хіміка

Головне управління статистики інформує. Своє професійне свято в
останню неділю травня в Івано-Франківській області відмічають понад 3 тисячі
працівників хімічної промисловості або 7,1% всіх зайнятих у промисловості
області.
Хімічна галузь області залишається потужним промисловим комплексом,
який в значній мірі визначає тенденції розвитку економіки області.
Вонапредставлена підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів,
гумових і пластмасових виробів, якими у 2017р. реалізовано продукції на 7,6
млрд.грн або 16% загального обсягу реалізації промисловості області.
Відмічається значне зростання внеску підприємств з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої
промислової продукції даного виду діяльності (з 2,7% у січні–березні 2017р. до
24,1% у січні–березні поточного року), якому сприяло відновлення у минулому
році в області виробництва основної хімічної продукції – соди каустичної,
вуглеводнів ациклічних та циклічних, полімерів етилену та вінілхлориду, у
первинних формах.
Хімічні
підприємства
області у 2017р.
забезпечили
39–88%
загальнодержавного обсягу виробництва соди каустичної, бензолу, чистотою 95
мас.% і більше, пластифiкаторів багатоскладових для гуми чи пластмас, плит,
листів, плівки з пластмас, непоруватих, з декоративною поверхнею; 12–22% –
полівінілхлориду пластифікованого у первинних формах, сумішей
невогнетривких для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків тощо, шин
суцільних або напівпневматичних, протекторів для шин змінних, гумових, труб,
трубок та шлангів, жорстких, з полімерів вінілхлориду, плит, листів, плiвки,
фольги i стрічки, з полімерів стиролу, непоруватих; 7–9% – хлориду водню
(соляної кислоти), фарб та лаків, диспергованих чи розчинених у водному
середовищі, шпатлівок малярних, виробів з гуми вулканізованої, труб, трубок та
шлангів, жорстких, з полімерів етилену.
Крім того, підприємствами хімічного комплексу області виробляються
барвники синтетичні, клеї казеїнові, засоби мийні та засоби для чищення,
шампуні та засоби для прийняття ванн, препарати лікарські, вироби для
транспортування чи пакування товарів, лінолеум, інша продукція.
За рахунок сприятливої кон’юктури на зовнішніх ринках збуту експортні
поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
збільшились в області за 2017 рік порівняно з попереднім роком у 5,1 раза, за
перший квартал 2018 року – у 17,9 раза. Підвищенню конкурентноздатності
виробленої продукції сприяє використання інновацій. За минулий рік у
хімічному виробництві області освоєно 2 нових технологічних процеси, з яких 1
– маловідходний, ресурсозберігаючий. Розпочато виробництво 11 найменувань
інноваційних видів продукції. На фінансування інноваційної діяльності галузі у
2017 році було спрямовано понад 25 млн. грн або майже 19% загальнообласного
обсягу. Інноваційна продукція підприємств хімічної промисловості склала
40,3% реалізованої за минулий рік інноваційної продукції в цілому по
промисловості області.

Підприємствами галузі у 2017 році було освоєно 101,2 млн.грн
капітальних інвестицій, прийнято в експлуатацію потужність з виробництва
полівінілхлориду у первинних формах.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в підприємства
хімічної галузі на 31 грудня 2017р. склав 214,6 млн.дол. США (31,8% від
обсягу залученого іноземного капіталу в промисловість області). Інвестиції
надійшли від іноземних партнерів із 9 країн світу, з них найбільше – від
нерезидентів Нідерландів, Кіпру, Італії, Польщі та Франції.
За 2017р. середньомісячна заробітна плата штатних працівників галузі
зросла у порівнянні з попереднім роком у 1,6 раза і склала 8286 грн, що на
36,4% перевищує середній розмір заробітної плати в економіці області та на
17% – у переробній промисловості.
Потенціал хімічного та нафтохімічного комплексу області формують
товариства «Карпатнафтохім», «Падана Кемікал Компаундс», «Полікем»,
«Карпатсмоли», «Таркетт Вінісін», «Поліком», «Завод ДК Орісіл», «Завод ТОС
«Барва», «Голд Дроп-Україна».
Довідково: згідно з Указом Президента України від 7 травня 1994р.
щорічно в останню неділю травня відзначається День працівників хімічної та
нафтохімічної промисловості.
Інфографіка
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–квітні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–квітні 2018р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 442,4 млн.грн, або
1,7%загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 94,8%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 13 місце, за індексом будівельної продукції – 15 місце.
Зведення будівель зменшилося на 21,3%, у т.ч. нежитлових – на 22%,
житлових – на 20,4%. Інженерних споруд зведено на 26,3% більше, ніж у
січні–квітні 2017р.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
64,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонти – 23,1% та 12% відповідно.
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Діяльність автотранспортного комплексу області
у I кварталі 2018 року
Головне управління статистики інформує. Більше половини вантажних
та три чверті пасажирських перевезень в області виконується автомобільним
транспортом.
У I кварталі 2018 року автоперевізниками області (юридичними та
фізичними особами-підприємцями) на комерційній основі замовникам
доставлено 1,1 млн.т вантажів та виконано транспортну роботу в обсязі 225,5
млн.ткм. Близько три чверті вантажних автоперевезень області виконали
підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області в
Україні склала 2,6%, що відповідає 16 місцю серед регіонів держави.
Найбільша
частка
вантажних
автоперевезень
здійснювалась
перевізниками міст Івано-Франківська (32,6% загальнообласних обсягів) і
Калуша (15,8%), Косівського (15,5%), Долинського (8,9%) та Галицького (6,6%)
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
пасажирського
автомобільного
транспорту (з
урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) у I кварталі
2018 року скористались 16,7 млн. пасажирів, що на чверть більше, ніж за
аналогічний період попереднього року. Обсяг виконаного пасажирообороту
збільшився на 16,5% і склав 299 млн.пас.км. Питома вага пасажирських
автоперевезень області в загальному обсязі перевезень в Україні у I кварталі
2018 року становила 3,4%. За обсягами пасажирських автоперевезень область
посіла 15 місце серед регіонів держави.
Найбільша частка пасажирських перевезень припала на автоперевізників
міст Івано-Франківська (46,1%), Калуша (9%), Коломиї (6,8%), Надвірнянського
(5,7%), Коломийського (5,5%), Богородчанського (4,9%) та Долинського (4,3%)
районів.
Дві третини обсягів пасажирських перевезень виконали фізичні особипідприємці, автотранспортом яких перевезено майже 11 млн. пасажирів.
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Колективні засоби розміщування
Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області
надання місць для проживання здійснювали 274 колективні засоби
розміщування (на 17 більше, ніж у попередньому році). В загальній їх
кількості готелі та аналогічні засоби розміщування склали 89,1% (244
заклади), спеціалізовані засоби розміщування – 10,9% (30 закладів), кількість
місць у них – 11,1 тис. та 3,6 тис. відповідно.
Упродовж минулого року колективними засобами розміщування
обслуговано 340,7 тис. осіб, з них 41,7 тис. дітей у віці 0–17 років та 18,4
тис. іноземних громадян. Більшість відвідувачів надавали перевагу готелям та
аналогічним засобам розміщування – 88,5%. З числа іноземних туристів, які
відвідали нашу область, кожний п’ятий був жителем Польщі (3,9 тис. осіб),
кожний дев’ятий – Молдови (1,7 тис. осіб). Представники Румунії складали
7,5% із загальної кількості іноземних туристів (1,4 тис. осіб), Білорусі,
Сполучених Штатів Америки та Німеччини – понад 6% (1,2 тис. та по
1,1 тис. осіб відповідно).
Найбільше приїжджих зупинялись у готелях та аналогічних засобах
розміщування міст Яремче (51,2%) та Івано-Франківська (31%).
Cума доходів від наданих послуг колективними засобами розміщування у
2017 році склала 579,2 млн. грн, що на 17,8% більше, ніж у 2016 році. У
структурі доходів 55,5% склав дохід від плати за проживання, 19% – від
додаткових послуг, що не входять у вартість путівки, 6,2% – від реалізації
путівок.
Загальна площа колективних засобів розміщування області на кінець 2017
року становила 323,6 тис. м2, з неї готелів та аналогічних засобів розміщування
– 244,6 тис. м2.
Крім того, в області у 2017 році функціонували та прозвітували про
свою діяльність 306 садиб сільського (зеленого) туризму, якими упродовж
року обслуговано 55,1 тис. осіб, найбільше з них у місті Яремче – 270
садиб та 48,6 тис. осіб відповідно. Доходи від наданих ними послуг склали
39,2 млн.грн.
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення у 2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році від стаціонарних
джерел забруднення підприємств області в атмосферне повітря потрапило 198,3
тис.т забруднюючих речовин та 12 млн.т діоксиду вуглецю – основного
парникового газу, який впливає на зміну клімату, що відповідно на 0,8% та 6,2%
більше порівняно з 2016 роком.
У загальнодержавному обсязі викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у 2017р. частка
області склала 7,7%.
Щільність викидів стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку
на квадратний кілометр території області склала 14,2 т забруднюючих речовин,
на одну особу населення – 143,8 кг (у 2016 році – 14,1 т і 142,4 кг відповідно).
У структурі викидів забруднюючих речовин переважав діоксид та інші
сполуки сірки – 129,6 тис.т (65,4%); речовин у вигляді суспендованих твердих
частинок було викинуто 37,3 тис.т (18,8%), сполук азоту – 15,4 тис.т (7,7%),
метану – 8 тис.т (4%), неметанових летких органічних сполук – 4,7 тис.т (2,4%),
оксиду вуглецю – 3,2 тис.т (1,6%), інших речовин – 0,1 тис. (0,1%).
Основними
забруднювачами
повітря
традиційно
залишаються
підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в
атмосферне повітря надійшло 92,3% загальнообласних обсягів викидів.
Порівняно з 2016 роком обсяги викидів цими підприємствами збільшено на
8,5%.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2018р.
становили 229,7 млн.дол. США, імпорту – 216,5 млн.дол. США. Проти січня–
березня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,5 раза, імпорту – у 2 рази.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.
Cеред регіонів України за обсягами експорту товарів область посіла 13
місце, імпорту – 12.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 90
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,
Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Латвії, Італії, Білорусі, Російської Федерації,
Іспанії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
150,3 млн.дол. США або 65,4% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні з січнем–березнем 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, живi тварини, продукти тваринного походження, мінеральні
продукти, продукти рослинного походження.
У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на
166,8 дол. США проти 110,9 дол. США у січні–березні 2017р., що відповідає
15 місцю серед регіонів держави.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Румунії, Польщі, Китаю.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 95,8 млн.дол. США або 44,3% від
загальнообласного обсягу імпорту, що на 10,9% більше, ніж у січні–березні
2017р.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас
та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
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Європейські країни – основні партнери Івано-Франківщини
у зовнішньоекономічній діяльності
Головне управління статистики інформує.
Країни Європи і країни Європейського Союзу зокрема, упродовж ряду років є
основними партнерами області у зовнішньоекономічній діяльності підприємств області та
займають пріоритетне місце в інвестуванні економіки Івано-Франківщини.
На кінець 2017р. в економіку області з початку інвестування нерезидентами країн
ЄС вкладено 831,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) або 91,5%
загального обсягу, у тому числі протягом останніх п’яти років ними інвестовано 407,5
млн.дол. (89%).
Із 49 країн-інвесторів області майже кожна друга є країною ЄС. Головними
інвесторами
виступають
нерезиденти
Кіпру,
якими
вкладено
458,4 млн.дол. США, Нідерландів (208,9 млн.дол.), Польщі (39,7 млн.дол.), Данії
(31,7 млн.дол.), Німеччини (28,3 млн.дол.). Цими країнами залучено майже 85%
загального обсягу акціонерного капіталу з країн ЄС за весь період вкладень.
Для іноземних інвесторів найбільш інвестиційно привабливими є підприємства
переробної промисловості, в які вкладено три чверті загального обсягу інвестицій з країн
ЄС, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(11,1%), сільського, лісового та рибного господарства (8,4%).
Важливим сегментом співпраці області з країнами Європи є зовнішня торгівля
товарами та послугами. До країн Європи суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності у 2017р. відвантажено товарів на 419,2 млн.дол. США, отримано з Європи – на
372,3 млн.дол. США, що перевищило обсяги попереднього року відповідно на 23% та
20,7%.
У 2017р. до країн Європи спрямовано 63% експорту усіх товарів, у т.ч. до країн
Європейського Союзу – 61,9%, де понад 80% склали поставки до Румунії, Польщі, Чехії,
Німеччини, Словаччини, Італії, Нідерландів, Латвії.
До країн ЄС відвантажували, в основному, механічні та електричні машини,
деревину і вироби з деревини, продукти рослинного походження, продукцію хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та текстильні вироби,
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, мінеральні продукти. Слід зазначити, що
у 2017р. порівняно з попереднім роком значно збільшився експорт продукції хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів.
Імпорт з країн Європи становив 75,7% від загального обсягу, у т.ч. з країн
Європейського Союзу - 56,6%. Понад три чверті надходжень з цієї групи країн отримано з
Німеччини, Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Чехії.
У структурі імпорту з країн ЄС вагомі обсяги припадали на механічні та
електричні машини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукцію хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості, масу з деревини або інших волокнистих
целюлозних матеріалів, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби,
недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та текстильні вироби.
Європейським країнам у 2017р. надано майже 80% від загального обсягу експорту
послуг, їх обсяги у порівнянні з 2016р. збільшилися на 6,4%. Імпорт послуг з країн
Європи становив 90,5% від загального обсягу та зменшився у порівнянні з попереднім
роком на 12,1%.
Довідково: День Європи в Україні встановлено Указом Президента України від
19 квітня 2003 року і відзначається щорічно у третю суботу травня.

Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ZEZ.htm
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Індекс споживчих цін у квітні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в
квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 0,8%, з
початку року – 4,4% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 0,9% та 4,6%
відповідно.
Приріст споживчих цін у квітні зафіксовано в усіх регіонах країни: від
0,5–0,7% у Житомирській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській,
Тернопільській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській,
Чернівецькій областях до 0,8–1,4% у Волинській, Дніпропетровській,
Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Чернігівській, Вінницькій, Донецькій,
Івано-Франківській, Черкаській, м.Києві, Херсонській, Харківській та
Луганській областях.
На споживчому ринку області у квітні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 6,9%) подорожчали
овочі. На 2,1–0,7% підвищилися ціни на кисломолочну продукцію, маргарин,
хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, масло, соняшникову олію.
Водночас на 5,3%–1,0% подешевшали яйця, крупи гречані, фрукти, сири,
молоко, цукор, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, у
т.ч. на тютюнові вироби – на 2,0%, на алкогольні напої – на 1,0%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,3% в основному
спричинено
подорожчанням
проїзду
автодорожнім
пасажирським
транспортом на 3,6%. Разом з тим на 0,8% подешевшали паливо та мастила.
У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з
подорожчанням мобільного зв’язку на 4,8%.

Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-CINY_TAR.HTM
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Інноваційна діяльність промислових підприємств області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Протягом 2017р. інноваційною
діяльністю в промисловості області займалося 28 підприємств або 21,7%
обстежених промислових підприємств (в середньому по Україні – 16,2%).
Найбільш
сприйнятливими
до
інновацій
були
підприємства
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, машинобудування, де частка тих, що займалися
інноваціями, складала 22–30%.
На інноваційні заходи у 2017р. витрачено 134,2 млн.грн, у тому числі на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 130,4 млн.грн
(97,2% загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні науково-дослідні
розробки – 0,7 млн.грн (0,5%) та на іншу інноваційну діяльність (уключаючи
дизайн, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність) – 3,1 млн.грн
(2,3%). Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються
власні кошти підприємств – 126 млн.грн або 93,9% загального обсягу витрат на
інновації.
Найбільше коштів на інноваційні заходи витрачено підприємствами з
оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини (39% загального
обсягу витрат на інновації), виробництва харчових продуктiв і напоїв (30,8%),
хімічних речовин і хімічної продукції (18,8%).
У 2017р. 82,1% інноваційно активних промислових підприємств
упроваджували інновації у виробництво, зокрема, ними освоєно виробництво
109 інноваційних видів продукції, з яких 3 – нові види машин, устатковання,
приладів, апаратів. Найбільшу кількість інноваційних видів продукції
впроваджено на підприємствах з виробництва ігор та іграшок (64,2% загальної
кількості впроваджених видів інноваційної продукції), харчових продуктiв
(12,8%), хімічних речовин і хімічної продукції (10,1%).
Для підвищення технічного та технологічного рівня виробництва на
підприємствах області було впроваджено 23 нові технологічні процеси, 65,2% з
яких забезпечили економне використання матеріальних та енергетичних
ресурсів. Найбільше інноваційних технологічних процесів впровадили
підприємства з оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини
(26,1%), виробництва харчових продуктiв і напоїв (21,7%), текстильного
виробництва та виробництва одягу (13%).
З метою здійснення нововведень 4 підприємства придбали 17 нових
технологій з устаткованням, з яких 11 – за межами України.
У 2017р. половина підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність,
реалізували інноваційної продукції, яка була новою для підприємства, на 105,4
млн.грн, у т.ч. за межі держави – на 59,2 млн. грн.
Довідка: тел. (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-NAUKA.htm
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила
1376,7 тис. осіб, з них 606 тис. проживали у міських поселеннях, 770,7 тис. – у сільській
місцевості. Упродовж січня–лютого 2018р. кількість жителів зменшилась на 825 осіб.
Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1000 осіб,
водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 175 осіб.
Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 2155 осіб, померлих –
3155 осіб проти 2259 та 3379 осіб відповідно у січні–лютому 2017р.

Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
(із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2018р. становила, як і в
попередньому місяці, 193,2 тис. осіб.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на
кінець березня 2018р. становила 9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували
87,4%. Жінки становили 58,9% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2018р.
становив 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 березні п.р., склала 8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив
2376,1 грн, або 63,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723
грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості,
у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. збільшилась на 35,3% і на кінець місяця
становила 2263 одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по
області зменшилось із 6 осіб на кінець лютого 2018р. до 4 осіб на кінецьберезня 2018р.

Доходи населення

У січні–березні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб) становив 6783 грн, що на 24,9% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці
відносилися транспорт, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по
області у 1,5–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій
та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 60%
середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2018р. порівняно з відповідним
періодом попереднього року становив 110,4%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня
2018р. склала 22,9 млн.грн, або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень
2018р. Упродовж березня 2018р. заборгованістьзбільшилась на 359,6 тис.грн, або на
1,6%. Станом на 1 квітня 2018р. погашено борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
На підприємства-банкрути припадає 70% загальної суми боргу, на економічно активні
підприємства – 30%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість
(96,6%).

Соціальний захист
У січні–березні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 24,3 тис. домогосподарств, із них у
міських поселеннях – 9,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,2
тис. Сума призначених субсидій у січні–березні 2018р. склала 25 млн.грн, із неї у
міських поселеннях – 10,8 млн.грн, у сільській місцевості – 14,2 млн.грн.
Крім того, у січні–березні 2018р. 8,5 тис. домогосподарствам було
призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, з них 95,8% – домогосподарства сільської місцевості.
Сума призначених субсидій готівкою у січні–березні 2018р. становила 26,5
млн.грн, з якої 95,7% – для домогосподарств сільської місцевості.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у березні
2018р. становив 664,1 грн (у лютому 2018р. – 1190,1 грн); на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3174 грн (у
лютому 2018р. – 3051,7 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–березні
2018р. становив 4733,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,2% більше від
обсягу січня–березня 2017р.
Оборот роздрібної торгівлі у березні 2018р. порівняно із лютим 2018р. збільшився на
10,5%, з березнем 2017р. – на 5%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні п.р. порівняно з січнем–
березнем 2017р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 105,4%, у
господарствах населення – 97,7%.
За січень–березень 2018р. реалізовано на забій 28,7 тис.т сільськогосподарських
тварин (у живій масі), що на 9,1% більше порівняно з січнем–березнем 2017р., вироблено 74,3
млн.шт яєць (на 4,1% більше) та 68,1 тис.т молока (на 5% менше).
За розрахунками, на 1 квітня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала
152,9 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 квітня 2017р.), у т.ч. корів – 92,1 тис. (на 3,7%
менше); свиней – 305,5 тис. (на 5,6% менше), овець та кіз – 34,6 тис. (на 0,6% менше), птиці
всіх видів – 4299,7 тис. голів (на 23,8% більше).
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно
виробленої продукції за січень–березень п.р. порівняно з січнем–березнем 2017р. зріс на
27,8%, у т.ч продукції тваринництва – на 42,6%, рослинництва – на 4,4%.
На 1 квітня 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур,
було в наявності 193,5 тис.т зерна, що у 1,7 раза більше, ніж на 1 квітня 2017р., запаси
насіння соняшнику становили 21,5 тис.т (на 15,2% менше).
Промисловість
За підсумками січня–березня 2018р. індекс промислової продукції склав 120%, у
березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2017р. – відповідно 107,2% та
123,7%.
Приріст продукції у січні–березні п.р. спостерігався за усіма видами промислового
виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 14,2%, переробній
промисловості – на 37,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
– на 10,3%.
Збільшення випуску продукції проти січня–березня 2017р. одержано 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%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на
14,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності –
на 13,1%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 10,6%, виробництві
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,6%.
Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в машинобудуванні
на 4,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів – на 15,3%.
Підприємствами області у січні–березні 2018р. реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 17,6 млрд.грн.

Будівництво
У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на
суму 317,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом
2017р. становив 96,1%.
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.
Транспорт
У січні–березні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення
транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 2,4 млн.т вантажів, що на 4,1% менше,
ніж у січні–березні 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 1036,1 тис.т вантажів або
77,7% обсягу січня–березня 2017р., вантажооборот становив 219,3 млн.ткм або 76,4% обсягу
січня–березня 2017р.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались
20,9 млн. пасажирів, з них 10,9 млн. перевезено автотранспортом фізичних осіб-підприємців.
Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в
обсязі 318,8 млн.пас.км або на 15,9% більше обсягу січня–березня 2017р.
Зовнішня торгівля товарами
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.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 97,2 млн.дол. США
або 65,6% від загальнообласного обсягу.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у березні 2018р.
в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 101,1%, з початку року – 103,5%
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях), в області – 100,9% та 103,6% відповідно.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в ІваноФранківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Пресс-випуски:
Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,
організаціях міст і районів області станом на 1 квітня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 квітня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
установ, організацій області становила 22,9 млн.грн, що складає 1,7% фонду
оплати праці, нарахованого за березень 2018р.
Порівняно з 1 березня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився
на 359,6 тис.грн, або на 1,6%. Збільшення заборгованості спостерігалось у
містах Івано-Франківську (на 347,3 тис.грн) та Бурштині (на 148,3 тис.грн);
виник борг у м.Калуші в сумі 547,8 тис.грн. Водночас зменшення
заборгованості відбулося у Тисменицькому районі (на 457,5 тис.грн); погашено
борг у Косівському районі. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати
заробітної плати залишилась на рівні 1 березня 2018р. і склала 175,2 тис.грн.
На підприємства обласного центру припадає 80,7% суми заборгованості із
виплати заробітної плати, Тисменицького району – 15,4%, м.Калуша –
2,4%, Надвірнянського району – 0,8% та м.Бурштина – 0,7%. На підприємствах
решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
Станом на 1 квітня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих
бюджетів у Косівському районі погашена.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 30% суми
боргу, водночас у м.Бурштині цей показник складає 100%, в обласному центрі –
33%, в Тисменицькому районі – 17,6%.
У Надвірнянському районі та м.Калуші вся сума заборгованості з виплати
заробітної плати, в Тисменицькому районі 82,4% суми боргу, у м.ІваноФранківську 67% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 70%).
Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.
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Дошкільні навчальні заклади у містах та районах області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. На кінець 2017 року в області
функціонував 431 дошкільний навчальний заклад на 27,7 тис. місць, у яких
виховувалися 36,1 тис. дітей. У порівнянні з попереднім роком кількість
закладів збільшились на 16, а контингент дітей у них – на 1,3 тис. осіб.
Розпочали свою роботу у минулому році чотири заклади у м.Івано-Франківську,
по два – у Богородчанському, Верховинському, Калуському, Коломийському,
Снятинському та Тисменицькому районах, один – у Рожнятівському районі.
У розрахунку на 100 місць у дошкільних закладах у середньому по
області припадало 129 дітей (у 2016 році – 130), у тому числі у міських
поселеннях – 139, у сільській місцевості – 115. Перевантаженими заклади були в
усіх містах обласного значення та районах, крім Галицького, Городенківського
та Рожнятівського районів, де на 100 місць припадало відповідно 90, 95 та 96
дітей. Найвищим цей показник був у дошкільних закладах Верховинського –
160, Надвірнянського – 159 та м.Івано-Франківська – 153 дітей.
Дошкільними закладами в області у 2017 році було охоплено 43% дітей
відповідного віку проти 42% у 2016 році (в середньому по державі – 57%).
Найвищим був рівень охоплення дітей дошкільними закладами у містах
Івано-Франківську, Бурштині та Коломиї (70–89%), найнижчим – у
Рожнятівському, Рогатинському, Калуському, Косівському районах та
м.Болехові (21–29%).
Вихованням та навчанням дошкільнят займались 4,1 тис. педагогічних
працівників, з них 97,2% жінок. На одного педагогічного працівника в
середньому в області припадало 9 дітей. Найбільше дітей на одного працівника
припадало у дошкільних закладах міст Івано-Франківська та Калуша (по 11
дітей),
найменше
–
Верховинського,
Долинського,
Галицького,
Городенківського, Калуського, Рогатинського районів та м.Болехова (по 7
дітей).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OSVITA.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та
районів області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
17,6 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.
Підприємства міста Калуша забезпечили 27,9% загальнообласного обсягу
реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції.
Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст ІваноФранківська (24,1% загальнообласного обсягу), Бурштина (23,4%), а
також Долинського (6,2%), Тисменицького (5,6%) та Рожнятівського (4,5%)
районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району
склала 2,6%, Рогатинського – 1,7%, Снятинського – 1%, м.Коломиї – 0,9%,
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 12,8 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник
у містах Бурштині (265,3 тис.грн), Калуші (73,5 тис.грн), Івано-Франківську
(16,6 тис.грн) та Долинському районі (15,9 тис.грн).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення підприємств міст і районів у 2017
році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році в атмосферне
повітря області потрапило 198,3 тис.т забруднюючих речовин, що на 0,8%
більше, ніж роком раніше. Основними забруднювачами повітря залишаються
підприємства м.Бурштина, на які припадає 80,7% загальнообласних викидів;
частка м.Калуша складає 10,1%, Надвірнянського, Долинського та
Богородчанського районів – 2,4–1,1%, решти міст та районів – менше 1%
кожного.
Зменшення викидів в атмосферне повітря порівняно з 2016 роком
відбулося у Верховинському (на 0,3%), Богородчанському (на 4,9%),
Рожнятівському (на 5,7%), Снятинському (на 12,7%), Тлумацькому (на 22,8%),
Рогатинському (на 32,7%) районах, містах Івано-Франківську (на 0,1%),
Коломиї (на 1,1%) та Бурштині (на 5%). У Тисменицькому, Косівському,
Галицькому районах та містах Яремче і Болехові обсяги викидів забруднюючих
речовин збільшено на 0,1–9,5%, у Калуському, Долинському, Городенківському
районах – на 10,3–16,3%, у Коломийському, Надвірнянському районах та
м.Калуші – у 1,6–1,9 раза.
Крім того, у повітряний басейн області надійшло 12 млн.т діоксиду
вуглецю (на 6,2% більше, ніж у 2016 році), де 72,8% склали викиди від
стаціонарних джерел забруднення підприємств м.Бурштина.
У розрахунку на квадратний кілометр території області щільність викидів
від стаціонарних джерел забруднення склала 14,2 т (у 2016р. – 14,1 т). У
територіальному розрізі найбільше у розрахунку на квадратний кілометр
викинуто забруднюючих речовин у містах Бурштині (14,6 тис.т) та Калуші
(308,4 т); у м.Івано-Франківську, м.Коломиї, Надвірнянському, Долинському,
Богородчанському районах щільність викидів становила 5,3–2,7 т на квадратний
кілометр, в Галицькому, Тисменицькому та Калуському районах – 2,1–1,2 т, у
Рожнятівському,
Рогатинському,
Косівському,
Снятинському,
Городенківському, Коломийському, Тлумацькому районах, м.Болехові та
м.Яремче – 0,9–0,1 т; у Верховинському районі у розрахунку на квадратний
кілометр викинуто менше 100 кг забруднюючих речовин.
У розрахунку на одну особу в області в атмосферне повітря потрапило
143,8 кг забруднюючих речовин проти 142,4 кг у 2016р. Найбільше
забруднюючих речовин у розрахунку на одну особу викинуто підприємствами
міст Бурштина (10,6 т) та Калуша (300 кг); у Долинському, Надвірнянському,
Галицькому та Богородчанському районах цей показник знаходився в межах від
64 до 30 кг, у Рожнятівському, Тисменицькому, Калуському та Рогатинському –
від 16 до 11 кг, у решті міст та районів – склав менше 10 кг забруднюючих
речовин на одну особу.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-NAVK_PRYR_SERED.htm

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області
у І кварталі 2018 року
Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у І кварталі 2018р. становили
229,7 млн.дол. США, імпорту – 216,5 млн.дол. США, що відповідно в 1,5 раза та у
2 рази більше рівня І кварталу минулого року. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,06. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були
нерезиденти з 90 країн світу.
Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала
суб’єктам м.Калуша (50,8% загальнообласних обсягів) та обласного центру
(28,4%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6%), Рожнятівського
(3,3%), Долинського (2,9%), Рогатинського (2,3%) районів та м.Коломиї
(2%). Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 0,8% у
Надвірнянському районі до 0,1% у м.Яремче та Богородчанському районі.
У порівнянні з І кварталом 2017р. значно (у 9,8 раза) збільшилися обсяги
експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів,
продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів), у 2,5 раза – з
Рогатинського (в основному продуктів рослинного походження, деревини і виробів
з деревини), в 1,9 раза – з Рожнятівського (деревини і виробів з деревини, паперу та
картону) районів. Зросли більше, як на 45% відвантаження з Тисменицького району
(мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріали, продуктів тваринного
походження), майже на 40% – з м.Коломиї (текстильних матеріалів та текстильних
виробів, деревини і виробів з деревини) та Снятинського району (деревини і
виробів з деревини, різних промислових товарів, чорних металів та виробів з них).
Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з
Коломийського району (у 21,7 раза), а також з міст Болехова, Івано-Франківська і
Калуського району (на 28,8%–6,4%).
Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти
господарювання міст Калуша (48,8% загальнообласних обсягів) та ІваноФранківська
(33,8%). Тисменицького
(6,9%) і
Рожнятівського
(2,1%)
районів. Частка обсягів м.Коломиї, Калуського, Долинського, Рогатинського
районів склала 1,8–1%. Питома вага інших міст обласного значення та
районів становила 0,7–0,1%.
Обсяги імпортованих товарів, які отримали суб’єкти зовнішньоекономічної
діяльності м.Калуша, зросли у порівнянні з І кварталом 2017р. у 7,8 раза
(насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної
промисловості), Надвірнянського – в 1,5 раза (продукції хімічної та пов'язаних з
нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, живих тварин), м.ІваноФранківська – на 46,6% (механічних машин, недорогоцінних металів та виробів з
них), Калуського району – на 42,4% (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних
матеріалів). Зростання імпортних надходжень спостерігалося і в решті міст
обласного значення та районах, крім Рожнятівського (зменшення у 3,9 раза),
Богородчанського (в 1,7 раза), Городенківського (на 36,4%), Долинського (на
17,1%), Галицького (на 15,5%) і Тлумацького (на 3,7%) районів.

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

Інноваційна діяльність промислових підприємств
міст та районів області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Протягом 2017р. інноваційною
діяльністю в промисловості області займалося 28 підприємств або 21,7%
обстежених промислових підприємств.
Серед міст та районів вищою, ніж в цілому по області, частка інноваційно
активних підприємств була у містах Болехові і Коломиї, Городенківському,
Долинському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Снятинському,
Тисменицькому районах (23,1–66,7%). Частка інноваційно активних
підприємств міст Івано-Франківська, Калуша та Рогатинcького району складала
13–14,3%.
Не проводили інноваційну діяльність промислові підприємства міст
Бурштина та Яремче, Богородчанського, Галицького, Верховинського,
Калуського, Коломийського, Косівського та Тлумацького районів.
На інноваційні заходи промисловими підприємствами області у 2017р.
витрачено 134,2 млн.грн, з них 26,4% – підприємствами Рожнятівського району,
26,2% – Тисменицького, 25,1% – м.Івано-Франківська, 11,9% – Долинського
району, 2,5–3,6% – міст Болехова, Калуша та Коломиї, 1,4% – Снятинського,
0,2% – Надвірнянського та менше 0,1% – Рогатинського районів.
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються
власні кошти підприємств – 126 млн.грн (93,9% загального обсягу витрат на
інновації). Власними коштами забезпечувалось фінансування інноваційних
витрат у промисловості майже усіх міст та районів області,
крімНадвірнянського району, де фінансування здійснювалось за рахунок інших
джерел. Крім того, кредити для здійснення інноваційної діяльності використали
підприємства Долинського та Тисменицького районів.
Впроваджували інновації у виробництво 23 інноваційно активних
промислових підприємства, з яких 26,1% зосереджено у місті ІваноФранківську, 17,4% – у Долинському районі, по 13% – у м.Коломиї та
Тисменицькому районі, 8,7% – у Рожнятівському, по 4,3% – у м.Калуші,
Городенківському, Надвірнянському, Рогатинcькому та Снятинському районах.
У 2017р. половина підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність,
реалізували інноваційної продукції на 105,4 млн.грн, у т.ч. за межі України – на
59,2 млн.грн. У цьому напрямку найбільш активно працювали підприємства
міста Івано-Франківська та Тисменицького району, частка інноваційного
продукту яких у загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції області
склала відповідно 24,5% і 40,3%.
Довідка: тел. (0342) 79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-NAUKA.htm
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 березня 2018р. у м.Івано-Франківську та селах,
підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 257,7 тис. осіб, у тому числі
вобласному центрі – 235,3 тис., у сільській місцевості – 22,4 тис.осіб. Упродовж
січня–лютого 2018р. чисельність населення збільшилась на 191 особу за
рахунок, як природного, так міграційного приростів.
Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 397 осіб,
померлих – 389 осіб проти 389 та 388 осіб відповідно у січні–лютому 2017 року.
Зайнятість та безробіття
Кількість безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості, на
кінець березня 2018р. становила 1477 осіб, що на 3,8% менше, ніж на кінець
лютого 2018р. Із загальної кількості безробітних 63,8% становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у березні 2018р., становила 1259 осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2963,8 грн, що складає 79,6% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. збільшилась у 1,7 раза і на
кінець місяця становила 1167 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на
кінець березня 2018р. становило 1 особу.
Заробітна плата
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в
установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути та економічно
неактивні підприємства) упродовж березня 2018р. збільшилась на 347,3 тис.грн
(на 1,9%) і на 1 квітня 2018р. склала 18,5 млн.грн, або 80,7% загальної суми
боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 67% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 33%.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,6% від
загальної суми боргу), будівництва (2,9%) професійної, наукової та технічної
діяльності (0,3%) та сфери адміністративного та допоміжного обслуговування
(0,2%).

Соціальний захист
У січні–березні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 3,5 тис. домогосподарств, з них 3,1 тис. –
домогосподарства обласного центру.
Сума призначених субсидій у січні–березні 2018р. становила 3,5 млн.грн,
з неї 3 млн.грн – для домогосподарств м.Івано-Франківська.
Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне
домогосподарство у березні 2018р. становив 1021,2 грн (у лютому 2018р. –
1114,1 грн).
Промисловість
У січні–березні 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 4247,5 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації промислової продукції склала 24,1%.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими
групами 70,1% займала енергія, 19,4% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 7% – інвестиційні товари, 3,5% – товари проміжного
споживання.
Будівництво
У січні–березні 2018р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 249,1 млн.грн, або 78,5% загальнообласного обсягу.
Індекс будівельної продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–
березнем 2017р. становив 103%.
Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
обласного центру у січні–березні 2018р. замовникам доставлено 327,8 тис.т
вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 85,8 млн.ткм, що становило
відповідно 78,1% та 54,8% від обсягів січня–березня 2017р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–березні
2018р. надано послуг 11,3 млн. пасажирів, у тому числі автотранспортом
фізичних осіб-підприємців – 4,9 млн. пасажирів. Пасажирооборот за цей період
склав 117,7 млн.пас.км або на 18,2% більше, ніж за аналогічний період торік.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів у січні–лютому 2018р. склали 42,9 млн.дол.
США, імпорту – 55,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–лютим 2017р. обсяги
експорту зменшилися на 36,6%, імпорту – збільшилися в 1,9 раза. Негативне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12,3 млн.дол. США, коефіцієнт
покриття експортом імпорту склав 0,78.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-19
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-2008.HTM
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