Прес-випуски:
До Дня молоді
Головне управління статистики інформує. На 1 січня 2018р. на ІваноФранківщині проживало 383 тис. молодих людей у віці 15–34 роки, або 28% від
загальної чисельності постійного населення області. Більше половини молоді
(55%) – сільські жителі.
За статевою структурою серед молоді переважають чоловіки (50,8%
чоловіків проти 49,2% жінок), тоді як у загальній кількості населення чоловіків
традиційно менше (47,3% проти 52,7% відповідно). На кожну тисячу молодих
жінок припадає 1034 молодих чоловіків.
У 2017р. у віці 18–34 роки одружилися 7 тис. жінок (88,1% від усіх жінок,
що вступили до шлюбу) та 6,7 тис. чоловіків (83,2%). При цьому, жінки
вступають до шлюбу у молодшому віці, ніж чоловіки: середній вік при вступі до
шлюбу у жінок складав 26 років, у чоловіків – 30 років (у 2016р. ці показники
складали 26 та 29 років відповідно).
У 2017р. жінки у віці 15–34 роки народили 12,2 тис. дітей, що становить
90,6% від загальної кількості народжених в області. При цьому на матерів у віці
20–24 роки припадає 29,3% від усіх народжених, у віці 25–29 років – 34,7%.
Середній вік матері при народженні дитини склав 27 років.
Важливим аспектом життя молоді є здобуття освіти, професії. У 2017р. 13
тис. учнів отримали базову загальну середню освіту, а 7,5 тис. осіб – повну
загальну середню. На початок 2017/18 навчального року у самостійних вищих
навчальних закладах області навчалось 37,1 тис. студентів, у професійнотехнічних навчальних закладах здобували професії кваліфікованих робітників
9,9 тис. учнів. Кількість молодих людей, які навчались у закладах області, що
здійснюють підготовку наукових кадрів, на початок цього року становила 420
осіб або 79,7% від загальної кількості аспірантів та докторантів.
Довідково: День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня
відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року №323/94
«Про День молоді».
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm
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Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у квітні 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
квітні 2018р. становив 7170 грн, що у 1,9 раза перевищує законодавчо
встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у квітні 2018р. спостерігався в
добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних
речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів;
іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, де заробітки
працівників перевищили середній показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі
нарахування заробітної плати зафіксовано в сфері надання інших видів послуг,
поштовій та кур’єрській діяльності (не перевищували 58,7% середнього
показника по області).
Заробітна плата у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. збільшилась
на 3,1%, а відносно квітня 2017р. – на 25,7%.
Індекс реальної заробітної плати у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р.
становив 102,2%, а відносно квітня 2017р. – 111,9%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області на 1 травня 2018р. становила
24,8млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень
2018р., та 1% суми заборгованості по державі. Упродовж квітня 2018р.
заборгованість збільшилась на 1,9 млн.грн, або на 8,3%.
Станом на 1 травня 2018р. виник борг із виплати заробітної плати за
рахунок коштів місцевих бюджетів і склав 1,1 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості 33,7% припадає на економічно
активні підприємства, 66,3% – 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 (93,1%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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До Дня медичного працівника
Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року в
медичних закладах області працювало 8,4 тис. лікарів усіх спеціальностей та
14,5 тис. осіб середнього медичного персоналу. У порівнянні з попереднім
роком кількість лікарів зросла на 0,5%, середнього медичного персоналу –
зменшилась на 1,7%. Забезпеченість лікарями та середнім медичним
персоналом населення області є однією з найвищих в Україні і становить 61
лікар та 106 осіб середнього медичного персоналу у розрахунку на 10 тис.
населення (за останніми даними в середньому по державі – 44 та 87 осіб
відповідно). На одного лікаря припадає 163 мешканці Прикарпаття, а на одного
середнього медичного працівника – 95 (у 2016 році – 164 та 93 особи
відповідно).
У галузі охорони здоров’я області працює 31,2 тис. працівників,
або 16,2% загальної чисельності штатних працівників регіону. У 2017 році
середньомісячна заробітна плата працівника галузі становила 4544 грн, що на
46% більше, ніж у попередньому році, але на чверть менше середньої зарплати в
області.
Готують медичні кадри в області національний медичний університет і
два медичні коледжі. Торік випускниками цих закладів стали 525 майбутніх
лікарів та 767 осіб середнього медичного персоналу.
Довідково: Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначається День
медичного працівника. З нагоди професійного свята вітаємо усіх медичних
працівників і висловлюємо безмежну вдячність за самовіддану працю, високий
професіоналізм та золоті руки, які повертають людей до життя.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OXOR_ZDOR.htm
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Громадські організації у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності
за 2017р. органам державної статистики в області прозвітували 1478керівних
органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.
Облікова кількість членів громадських організацій, а також їх
відокремлених підрозділів нараховує 73,2 тис. осіб, з них 61 тис. (83,3% від
загальної кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів.
Для своєї діяльності керівними органами громадських організацій та їх
відокремленими підрозділами упродовж минулого року з різних джерел було
отримано коштів на суму 72,2 млн.грн, що на 20,3% більше, ніж у 2016р. Значну
частину цієї суми становили надходження від благодійної діяльності – 25
млн.грн або 34,7% від загальної суми фінансування, з якої надходження від
підприємств та організацій України склали 17 млн.грн, від громадян України –
7,1 млн.грн, нерезидентів – 0,9 млн.грн. З державного та місцевих бюджетів
отримано 16,8 млн.грн (23,2% від загальної суми надходжень коштів); від
членських внесків – 4,8 млн.грн (6,7%); з інших джерел – 25,6 млн.грн або
35,4%.
Упродовж 2017р. громадськими організаціями було використано
56 млн.грн, що на 21,8% більше, ніж у 2016р., з них на оплату послуг –
20,6 млн.грн (36,8% від загальної суми витрат), оплату праці – 6,4 млн.грн
(11,5%), благодійну діяльність – 6,3 млн.грн (11,3%), оплату товарів – 4,4
млн.грн (7,9%). Витрати на інше використання склали 28,1% усіх коштів або
15,7 млн.грн. Решту суми було витрачено на сплату податків та обов’язкових
платежів, соціальну допомогу та амортизацію.

Довідки: тел. (0342)79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/EKV_GRAF2018.HTM
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Житловий фонд області станом на 1 січня 2018 року
Головне управління статистики в області інформує. За оцінкою Державної
служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року житловий фонд області
становив 37 млн.м2 загальної площі, більша частина якого (58%) знаходиться у
сільській місцевості. На одного жителя області в середньому припадає
26,9 м2 загальної площі житла (по Україні в цілому – 23,3 м2), у тому числі у
міських поселеннях – 25,9 м2, у сільській місцевості – 27,7 м2.
Майже весь житловий фонд (36,6 млн. м2 або 98,8% загальної його
площі) розміщується в житлових будинках; площа гуртожитків та житлових
приміщень у нежитлових будівлях в загальному житловому фонді складала
436 тис. м2 або 1,2% загальної площі.
На початок року в області нараховувалось 362,9 тис. житлових будинків, з
них 0,2 тис. – гуртожитки. Із загальної кількості будинків 1462 – ветхі та
аварійні будинки загальною площею 71,4 тис.м2, в яких проживало 1,5 тис. осіб.
Загальна кількість квартир в області становила 531,5 тис. (без квартир,
зайнятих під гуртожитки). За кількістю кімнат переважали дво- і трикімнатні
квартири – 37,9% і 30% загальної їх кількості відповідно; частка однокімнатних
квартир становила 19,8%, чотирикімнатних – 9,6%, п’ятикімнатних – 1,7%,
шести і більше кімнатних – 1%.

Довідки: тел. (0342)79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX_JYTLO.htm
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Фінансові результати діяльності підприємств–суб’єктів
підприємницької діяльності області
у 2017 році (попередні дані)
Головне управління статистики інформує. Діяльність підприємств–
суб’єктів підприємницької діяльності області у 2017р. характеризувалася
значним зменшенням негативного фінансового результату. Так, величина
збитку у 2017р. склала 16,4 млн.грн проти 2871,4 млн.грн збитку у 2016р.
У 2017р. великі підприємства області допустили збиток в сумі 895,8 млн.грн;
середні, малі, у тому числі мікропідприємства, спрацювали прибутково –
320,9 млн.грн, 558,5 млн.грн, 96,3 млн.грн, відповідно.
Негативне сальдо фінансового результату до оподаткування отримали
промислові підприємства, сума якого склала 1041,9 млн.грн. Серед видів
промислової діяльності значні збитки зафіксовано на підприємствах переробної
промисловості (1005,5 млн.грн), зокрема з виробництва хімічних речовин і
хімічної продукції (2092,3 млн.грн), водопостачання; каналізації, поводження з
відходами (41,2 млн.грн), добувної промисловості і розроблення кар'єрів
(35,2 млн.грн). Збитково спрацювали і підприємства, що здійснюють діяльність
у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (240,2 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування
(62,1 млн.грн), операцій з нерухомим майном (32,7 млн.грн), надання інших
видів послуг (5 млн.грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,3 млн.грн).
Частка збиткових підприємств у 2017р. склала 21,2%; ними допущено
4430,6 млн.грн збитку.
В територіальному розрізі збитковою була діяльність підприємств міста
Калуша та Надвірнянського району.
Разом з тим, прибутковими підприємствами, частка яких в загальній
кількості підприємств становила 78,8%, одержано 4414,2 млн.грн прибутку,
який на 74,4% сформовано підприємствами промисловості і сільського, лісового
та рибного господарств.
У 2017р. операційна діяльність підприємств області була рентабельною; її
рівень склав 4,5%. Найвищий рівень рентабельності у підприємств сільського,
лісового та рибного господарств (13,6%), сфери оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (11,6%), адміністративного та
допоміжного обслуговування (10,1%), охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги (9,5%), фінансів та страхування (7,8%). Нерентабельною була
операційна діяльність підприємств сфери тимчасового розміщування й
організації харчування (рівень збитковості – 11,7%), надання інших видів
послуг (–11,6%), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської
діяльності (–1,7%).
Станом на 1 січня 2018р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області
склали 84,9 та 35,6 млрд.грн відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості
припадала на підприємства промисловості (30,4% дебіторської та 34,9%
кредиторської відповідно); сільського, лісового та рибного господарств (21% та
24,1%); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів (23,8% та 15,2%).

У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за
відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 17,3%,
кредиторської – 45,4% 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
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Фінансові результати діяльності малих підприємств області у 2017 році
(попередні дані)
Головне управління статистики інформує. Діяльність малих підприємств
області у 2017р. характеризувалася одержанням позитивного фінансового
результату до оподаткування, зокрема ними одержано 558,5 млн.грн прибутку
проти 172,2 млн.грн збитку у 2016р., у тому числі мікропідприємствами –
96,3 млн.грн прибутку проти 76,3 млн.грн збитку відповідно.
Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування малих
підприємств області у 2017р. сформовано, в основному, за рахунок рентабельної
діяльності
підприємств
оптової
та
роздрібної
торгівлі;
ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (218,5 млн.грн прибутку), сільського,
лісового та рибного господарства (82,4 млн.грн), будівництва (73,8 млн.грн),
сфери фінансів та страхування (59,4 млн.грн), операцій з нерухомим майном
(46,8 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (40,4 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності
(29 млн.грн).
Прибутково спрацювали за підсумками року і малі підприємства, що
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування – 13 млн.грн прибутку, охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги – 7,3 млн.грн, інформації та телекомунікацій – 5,5 млн.грн, освіти –
1,2 млн.грн, надання інших видів послуг – 0,4 млн.грн.
Разом з тим, зі збитками закінчили рік малі промислові підприємства (17,7
млн.грн збитку), підприємства сфери тимчасового розміщування й організації
харчування (1,2 млн.грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,3 млн.грн).
Серед видів промислової діяльності значні збитки зафіксовано на
підприємствах добувної промисловості (36,6 млн.грн збитку), зокрема з
добування
інших
корисних
копалин
та
розроблення
кар'єрів
(29,7 млн.грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (14,3 млн.грн), водопостачання; каналізації, поводження з відходами
(3,4 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості малих
підприємств становила 79%, одержано 1296,8 млн.грн прибутку, майже
половину якого сформовано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів і сільського, лісового та
рибного господарств.
Частка збиткових підприємств у 2017р. склала 21%; ними допущено
738,3 млн.грн збитку.
В територіальному розрізі збитковою була діяльність підприємств міста
Яремче, Тисменицького, Тлумацького та Верховинського районів.
У 2017р. рівень операційної діяльності малих підприємств області склав
8,4%. Найвищий рівень зафіксовано у підприємств сфери фінансів та
страхування (29,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів (28,2%), операцій з нерухомим майном (17,3%), охорони
здоров'я та надання соціальної допомоги (11,3%).
Станом на 1 січня 2018р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості малих підприємств області склали 35,8 та 8,3 млрд.грн
відповідно.
За видами економічної діяльності найбільші обсяги заборгованості
припадали на підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (34,3% дебіторської та 20,8%
кредиторської відповідно); сільського, лісового та рибного господарства (26,6%
та 32,5%); промисловості (10,5% та 17,8%); операцій з нерухомим майном
(20,6% та 6,2%).
У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за
відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 12,4%,
кредиторської – 62,7% 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
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Стан ринку послуг області у I кварталі 2018 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області
упродовж І кварталу 2018 року працювало понад 1,7 тис. підприємств
(юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності
яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2
млрд.грн, майже половину з яких реалізовано населенню. Вагомою була частка
послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (81% від загального обсягу
наданих послуг), Яремче (71,1%), Бурштині (70,7%), Косівському (47,9%),
Рогатинському (46,3%) та Тлумацькому (40,7%) районах.
У структурі загального обсягу реалізованих послуг значним був попит на
послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення
речей
(17,3%
загальнообласного
обсягу), у
сфері
телекомунікацій
(електрозв’язку) (14,1%), з діяльності туристичних агентств і туристичних
операторів (13,2%), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері
транспорту (9,3%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна (8,6%), вищої освіти (7,4%), діяльності готелів
і подібних засобів тимчасового розміщування (7,1%).
Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка
реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (57,3%
загальнообласного обсягу), Яремче (24,4%), Калуша (4,7%) та Долинського
району (4,8%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-54
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX/EKV_GRAF2017.HTM
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Роздрібна торгівля області у січні–травні 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–
травні 2018р. населенню реалізовано товарів на 8 млрд.грн. Індекс фізичного
обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–травня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107% (в
Україні – 106,1%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у
порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 11 місце серед регіонів держави.
У розрахунку на одну особу населення у січні–травні 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 1161 грн (в Україні – на
1672 грн).
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
4,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше обсягу січня–травня
2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у
порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 10 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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Інвестиційне забезпечення економіки області
у січні-березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2018р.
підприємствами та організаціями області освоєно 1763,3 млн.грн капітальних
інвестицій, що на 44,6% більше від обсягу січня–березня 2017р. За
обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави ІваноФранківщина посіла 11 місце, за індексом – 8.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних
інвестицій склав 1281,5 грн, що відповідає 15 місцю серед регіонів.
За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 70,2%
загального
обсягу
капітальних
інвестицій,
коштів
населення
на
будівництвожитла – 20,3%, Частка державного та місцевих бюджетів становила
3,6%.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9%) вкладено
у матеріальні активи.
Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільше вкладень було
спрямовано у розвиток підприємств промисловості (48,4%) та будівництва
(26%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-KAP-INV.htm
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–травні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–травні 2018р. індекс
промислової продукції в області склав 118,4% (в Україні – 102,6%), що є
найвищим показником серед регіонів держави.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
травня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 7,8%, у т.ч. у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 6,9%, інших корисних копалин
та в розробленні кар’єрів – на 30,8%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–травня 2017р.
перевищено на 35%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,4 раза), харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів (в 1,5 раза), у металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на
20,7%). У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності збільшення склало 13%, виробництві гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 7,6%. У
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів індекс промислової продукції становив 94,7%, умашинобудуванні –
98,8%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–травня
2017р. склав 112,3%. Електроенергії вироблено 4437,1 млн.кВт·год, що на 11,2%
більше, ніж у січні–травні попереднього року.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–
квітні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–
квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9
млрд.грн (у січні–квітні 2017р. – на 13,8 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 50,4% становила продукція переробної
промисловості, 42,1% – 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.
Близько 46% 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 (17,8%), гумових і
пластмасових
виробів,
іншої
неметалевої
мінеральної
продукції
(13,5%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,8%),
машинобудування (7,2%).
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої
промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 10 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–квітні 2017р. до 22,9% у січні–квітні
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 – 5,1%, виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –
4,8%, добування сирої нафти та природного газу – 4%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами
49,4% займала енергія, 40% – товари проміжного споживання, 8,2% – споживчі
товари короткострокового та тривалого використання, 2,4% – інвестиційні
товари.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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До Дня працівників легкої промисловості
Головне управління статистики інформує. Легка промисловість регіону
представлена підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу, хутра,
шкіри та виробів з них, які випускають широкий асортимент споживчих товарів: килими
та килимові вироби, постільну білизну, одяг жіночий та чоловічий, предмети одягу,
аксесуари до одягу, головні убори з хутра, панчішно-шкарпеткові вироби, чохли для
автомобілів тощо.
Легковики Івано-Франківщини забезпечують вагому частку у виробництві окремих
видів промислової продукції України, зокрема за даними короткострокової звітності у
2017 році ними забезпечено понад 90% загальнодержавного виробництва килимів та
покриття для підлоги текстильних інших, тафтингових, по 30% – шкіри з цілих шкур
великої рогатої худоби та предметів одягу та аксесуарів до одягу з хутра, 10% – пальт,
півпальт, плащів, накидок тощо, чоловічих та хлопчачих, 11% – брюк та бриджів та 5% –
піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих, виробничих та професійних, 8% – головних
уборів з фетру хутряного та вовняно-хутряного.
У січні–квітні 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року
індекс промислової продукції у галузі склав 92,1%, у т.ч. у текстильному виробництві –
82,9%, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 93,4%, одягу – 97%. За
цей період реалізовано продукціїлегкої промисловості на 138,2 млн.грн або 1,9% її
загальнодержавного обсягу.
Серед видів продукції, що вироблялися підприємствами галузі у січні–квітні 2018
року порівняно з відповідним періодом 2017 року, спостерігалося збільшення
виробництва пальт, плащів тощо, жіночих та дівчачих (у 3,4 раза), капелюхів та інших
головних уборів, трикотажних машинного або ручного в’язання (у 3,1 раза), комплектів і
костюмів чоловічих та хлопчачих, виробничих та професійних (у 1,8 раза), колготок із
синтетичних волокон трикотажних машинного або ручного в’язання з лінійною щільністю
до 67 децитекс (на 34,6%), брюків, бриджів, чоловічих та хлопчачих, виробничих та
професійних (на 23,2%), шкіри з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного
покриву (на 1,1%).
Підприємствами галузі за минулий рік освоєно 41,4 млн.грн капітальних інвестицій
(1,1% обсягу інвестицій у промисловість). Іноземними інвесторами у легку промисловість
області на кінець 2017 року спрямовано 13,9 млн.дол. США акціонерного капіталу (1,5%
обсягу прямих інвестицій у промисловість), 99,5% з них вкладено нерезидентами
Німеччини, Румунії, Швеції.
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих у галузі за 2017р.
склала 1,9 тис. осіб, що становить 4,5% від загальної чисельності працюючих у
промисловості області, середньомісячна заробітна плата зросла порівняно з попереднім
роком на 44,6% і склала 5155 грн (84,9% від середньообласного показника).
Серед найбільших підприємств легкої промисловості Івано-Франківщини –
товариства з обмеженою відповідальністю «Таркетт Вінісін», «Тенмарк», «MPVЮкрейн», «Світ шкіри», «Тисхутролюкс», «Тикаферлюкс», «Швейна фабрика «Довіра»,
«Мірам», «Спецодяг», приватні акціонерні товариства ВТШП «Галичина», «Шкіряник»,
дочірне підприємство «Пантера» підприємство В.Шулінскаса, виробничий підрозділ «ХРТ
Текстиль-Івано-Франківськ».
Довідково: День працівників легкої промисловості установлений Указом
Президента України від 09 червня 1994 року та відзначається в другу неділю червня.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm

Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–травні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–травні 2018р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 779,3 млн.грн,
або2,2% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 117,1%.
Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт ІваноФранківщина посіла 11 місце, за індексом будівельної продукції – 4 місце.
Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–травнем
минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у
1,8 раза. Водночас зведення будівель зменшилося на 16,1%, у т.ч. житлових
– на 19,6%, нежитлових – на 13,2%.
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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Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області
у січні-березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р.
в області прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі житлових
будівель нового будівництва, що склало 83,1% обсягів січня–березня
попереднього року. У сільській місцевості збудовано 67,2% загальнообласного
обсягу житла, у міських поселеннях – 32,8%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 607,5 м2 житла.
Серед регіонів держави за обсягом прийнятого в експлуатацію
житла Івано-Франківщина посіла 9 місце, в розрахунку на 10 тис. населення –
6 місце.
Переважну
частку
новозбудованого
житла прийнято
в
експлуатацію в одноквартирних будинках – 86,5% загального обсягу, у
будинках із двома й більше квартирами – 13,5%.
Упродовж січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію 569
квартир. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив 146,9
м2 загальної площі, у тому числі в сільській місцевості – 149,4 м2, у міських
поселеннях – 142,2 м2.
Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва
(16,3% загальнообласного показника) прийнято в експлуатацію на території
Івано-Франківської міської ради. Суттєві обсяги житла прийняті також у
Тисменицькому
(14,4%), Коломийському
(9,5%)
районах,
місті
Коломиї (9,3%), Рожнятівському (8,9%) районі, на території Яремчанської
міської ради (6,1% загальнообласного обсягу).
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До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Головне управління статистики інформує. Відзначення Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища є одним з способів привернути увагу світової громадськості
до проблем довкілля.
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. Порівняно з 2016
роком обсяги викидів цих речовин збільшено на 0,8% та 6,2% відповідно.
У розрахунку на квадратний кілометр території області в атмосферу потрапило 14,2
т забруднюючих речовин, на одну особу населення – 143,8 кг.
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.
У 2017 році в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів,
що дещо перевищує рівень 2016 року (на 0,7%). У загальнодержавних обсягах утворених
протягом року відходів частка області є незначною і склала 0,5%. Основну частину
утворених відходів (99,7% або 1942 тис.т) складають малонебезпечні відходи IV класу
небезпеки.
Від економічної діяльності підприємств та організацій утворено 94,1% загального
обсягу відходів або 1833,2 тис.т, у домогосподарствах – 5,9% (115,6 тис.т). Відходи
підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
становили 53,4% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та рибного
господарства – 27,7%, переробної промисловості – 8,4%.
У спеціально відведених місцях чи об’єктах на кінець 2017 року накопичено 44,7
млн.т відходів I–IV класів небезпеки, або 0,4% від загального обсягу накопичених
відходів у державі.
Із природних водних об’єктів у 2017 році забрано 88,9 млн.м3 води, що на 4,8%
більше порівняно з 2016 роком; водокористувачами протягом року використано 75,2
млн.м3 води, з якої 76,4% загального обсягу припадало на виробничі потреби підприємств,
22,6% – на питні і санітарно-гігієнічні потреби. В поверхневі водні об’єкти у 2017 році
скинуто 60,1 млн.м3 зворотних вод, що на 2,8% більше рівня попереднього року, з них
84,8% обсягів – нормативно очищені води на очисних спорудах, 13,4% – нормативно
чисті (без очистки), 1,8% – недостатньо очищені.
Важливою складовою довкілля є лісові угіддя, площа яких в області складає
майже 46% території регіону. У 2017 році роботи щодо відтворення 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.
На охорону навколишнього природного середовища підприємствами,
організаціями та установами області у 2017 році було витрачено 686,6 млн.грн (без ПДВ),
з яких 370,4 млн.грн або 53,9% складають капітальні інвестиції, 316,2 млн.грн або 46,1% –
поточні витрати. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно
39,5% капітальних інвестицій і здійснено 16,8% поточних витрат, за рахунок власних
коштів підприємств та організацій – відповідно 53,9% і 82,6%.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з
початку інвестування
в
економіку
області
прямих
інвестицій
(акціонерного капіталу) на1 квітня 2018р. становив 937,2 млн.дол. США, що у
розрахунку на одну особу населення склало 681,1 дол. У січні–березні 2018р. в
економіку
областіінвестовано 21,9
млн.дол.
США
прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) та вилучено 13,1 млн.дол. США. Сукупний обсяг
іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2018р.
збільшився на 3,6%.
Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому ІваноФранківщина посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту
до початку року – 11.
На 1 квітня 2018р. інвестицїї вкладено нерезидентами 50 країн світу. До
п’ятірки
основних
країн-інвесторів,
на
які
припадає
86,6%
загальногообсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія,
Данія.
Вагомий обсяг прямих інвестицій (698,1 млн.дол. США або
74,5% загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток
промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 683,5
млн.дол. (72,9%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала
12%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної
діяльності – 2,6%.
Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст
Івано-Франківська (515,5 млн.дол. США або 55% загальнообласного обсягу
інвестицій) та Калуша (268,2 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна
частка
капіталу
нерезидентів
залучена в економіку
Калуського
(3,2%),Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–квітні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2018р.
становили 298 млн.дол. США, імпорту – 281,5 млн.дол. США. Проти січня–
квітня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,9 раза.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,5 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.
Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів
область посіла 2 та 1 місця відповідно.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі
100 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
194,5 млн.дол. США або 65,3% від загальнообласного обсягу та збільшився у
порівнянні з січнем–квітнем 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, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного
походження, продукти рослинного походження.
У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на
216,4 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Румунії, Китаю, Польщі.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 122,5 млн.дол. США або 43,5% від
загальнообласного обсягу імпорту, що на 9% більше, ніж у січні–квітні 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.
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Індекс споживчих цін у травні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в травні 2018р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) не
змінилися, в області знизилися на 0,1%, водночас з початку року зросли на 4,4%
та 4,5% відповідно.
У травні п.р. зниження споживчих цін на 0,5–0,1% зафіксовано у
Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Чернівецькій, Миколаївській, Сумській,
м.Києві, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Херсонській
та Хмельницькій областях. Приріст споживчих цін на 0,1–0,7% склав на
та
Черкащині,
Донеччині,
Закарпатті,
Київщині,
Кіровоградщині
Тернопільщині. У Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській,
Одеській, Полтавській областях індекс споживчих цін становив 100,0%.
На споживчому ринку області у травні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 13,9% та 7,4%)
подешевшали яйця та крупи гречані. На 2,2–0,4% знизилися ціни на овочі,
маргарин, кисломолочну продукцію, молоко, м’ясо та м’ясопродукти,
соняшникову олію, сири. Водночас на 1,6%–0,4% подорожчали фрукти,
макаронні вироби, безалкогольні напої, сметана, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, у т.ч.
на тютюнові вироби – на 2,6%, на алкогольні напої – на 0,8%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному спричинено
подорожчанням проїзду залізничним пасажирським транспортом на 3,6% і
палива та мастил на 1,0%.

Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
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Здійснення наукових досліджень і розробок в області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році на підприємствах
та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки,
кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням
сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру)
склала 580 осіб, з них 83,3% – це дослідники, 5% – техніки, 11,7% – допоміжний
персонал.
Питома вага докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) в
загальній кількості виконавців наукових досліджень і розробок становила
29,5%, в тому числі серед дослідників – 35,4%.
Більше половини (52,1%) науковців працювали у галузі технічних наук,
22,9% – природничих, 19,5% – сільськогосподарських, 4% – медичних, 1,2% –
гуманітарних та 0,3% – у галузі суспільних наук.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок
власними силами підприємств та організацій області у 2017 році склав 28,1
млн.грн, з яких 70,9% припадало на оплату праці, 28,3% – на інші поточні
витрати, 0,8% – на капітальні витрати. У підприємства та організації державного
сектору економіки було спрямовано 47,5% загального обсягу витрат, сектору
вищої освіти – 29,8%, підприємницького сектору – 22,7%.
За рахунок державного та місцевого бюджетів профінансовано 70,5%
наукових досліджень і розробок в області, коштами організацій
підприємницького сектору – 24,1%, власними коштами підприємств – 3,7%,
коштами організацій державного сектору – 1,7%.
У 2017 році 15,5 млн.грн (55,1% загального обсягу витрат) було
спрямовано на виконання прикладних наукових досліджень, які на 78,8%
профінансовано коштами державного бюджету; на виконання науковотехнічних (експериментальних) розробок витрачено 8,6 млн.грн (30,7%), які на
54,8% фінансувалися за рахунок коштів організацій підприємницького сектору
та на 40,8% – за рахунок державного бюджету. На виконання фундаментальних
наукових досліджень спрямовано 4 млн.грн (14,2% загального обсягу витрат),
які здійснено за рахунок коштів державного бюджету.
На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних
наук було спрямовано 42,2% загального обсягу внутрішніх витрат, у галузі
природничих наук – 31,6%, сільськогосподарських – 22,4%, медичних – 2,8%,
суспільних – 0,6%, гуманітарних – 0,4%.
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила
1376,1 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали у міських поселеннях, 770,3 тис. – у сільській
місцевості. Упродовж січня–березня 2018р. кількість жителів зменшилась на 1410 осіб.
Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1639 осіб,
водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 229 осіб.
Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 3145 осіб, померлих –
4784 особи проти 3423 та 4881 особи відповідно у січні–березні 2017р.

Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
(із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2018р. залишилася майже на
рівні попереднього місяця і склала 193,2 тис. осіб.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на
кінець квітня 2018р. становила 8,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84,4%.
Жінки становили 59,1% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і у міських поселеннях та
сільській місцевості, на кінець квітня 2018р. склав 1% населення працездатного віку.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю
у квітні п.р., склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2259 грн,
або 60,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості,
у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. збільшилась на 15% і на кінець місяця становила
2602 одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по
області зменшилось із 4 осіб на кінець березня 2018р. до 3 осіб на кінець квітня2018р.

Доходи населення
У січні–квітні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб) становив 6880 грн, що на 25,1% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці
відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, 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 59,4%
середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним
періодом попереднього року становив 110,8%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня
2018р. склала 24,8 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень

2018р. Упродовж квітня 2018р. заборгованістьзбільшилась на 1,9 млн.грн, або на
8,3%. Станом на 1 травня 2018р. виник борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів
місцевих бюджетів в сумі 1,1 млн.грн.
На підприємства-банкрути припадає 66,3% загальної суми боргу, на економічно
активні підприємства – 33,7%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість
(93,1%).

Соціальний захист
У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг 29 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях –
9,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 19,2 тис. Сума призначених субсидій у
січні–квітні 2018р. склала 27 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 11,4 млн.грн, у сільській
місцевості – 15,6 млн.грн.
Крім того, у січні–квітні 2018р. 13 тис. домогосподарствам було призначено субсидії
готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з
них 96,5% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у
січні–квітні 2018р. становила 39,3 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської
місцевості.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 416 грн
(у березні 2018р. – 664,1 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива – 2843,6 грн (у березні 2018р. – 3174 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–квітні 2018р. становив 6346,8 млн.грн, що у
порівнянних цінах на 6,1% більше від обсягу січня–квітня 2017р.
Оборот роздрібної торгівлі у квітні 2018р. порівняно з березнем п.р. зменшився на
4,2%, а з квітнем 2017р. – збільшився на 7,4%.
Капітальні інвестиції
За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 1763,3 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку
капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг
капітальних інвестицій порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшився на 44,6%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем
2017р. становив 100,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 106,5%, у
господарствах населення – 97,7%.
За січень–квітень 2018р. реалізовано на забій 38,2 тис.т сільськогосподарських
тварин (у живій масі), що на 4,7% більше порівняно з січнем–квітнем 2017р., вироблено
109,2 млн.шт яєць (на 3,1% більше) та 105 тис.т молока (на 5% менше).
За розрахунками, на 1 травня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала
155,3 тис. голів (на 3,2% менше, ніж на 1 травня 2017р.), у т.ч. корів – 92,5 тис. (на 3,4%
менше); свиней – 313,6 тис. (на 3,2% менше), овець та кіз – 36,7 тис. (на 0,8% менше), птиці
всіх видів – 4250,5 тис. голів (на 37,2% більше).

Обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої
продукції за січень–квітень п.р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. зріс на 19,5%, у т.ч
продукції тваринництва – на 28,3%, рослинництва –
на 2%.
На 1 травня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в
наявності 159,4 тис.т зерна, що у 1,7 раза більше, ніж на 1 травня 2017р.
Запаси насіння соняшнику становили 21,2 тис.т, що на 2,3% менше, ніж на
1.05.2017р.

Промисловість
За підсумками січня–квітня 2018р. індекс промислової продукції склав 118,8%, у
квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2017р. – відповідно 91,4% та
114,8%.
Приріст продукції у січні–квітні п.р. спостерігався за усіма видами промислового
виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 10,6%, переробній
промисловості – на 36,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – на 10,7%.
Збільшення випуску продукції проти січня–квітня 2017р. одержано у виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції в 11,5 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – в 1,6 раза, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів,
крім машин і устатковання – на 35,1%, в добуванні корисних копалин та розробленні
кар’єрів – на 29,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності – на 14,1%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 12%, в
добуванні сирої нафти та природного газу – на 10%, виробництві гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,6%.
Разом
з
тим,
зменшено
випуск
продукції
у машинобудуванні
(на 1,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (на 7,9%).
Підприємствами області у січні–квітні 2018р. реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн.

Будівництво
У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на
суму 442,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2018р. порівняно з
аналогічним періодом 2017р. становив 94,8%.
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.
У січні–березні 2018р. прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі у
житлових будівлях нового будівництва, що на 16,9% менше порівняно з відповідним
періодом 2017р.
Транспорт
У січні–квітні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення
транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено майже 3,5 млн.т вантажів, що на 4,9%
менше, ніж у січні–квітні 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 1,4 млн.т
вантажів або 69,8% обсягу січня–квітня 2017р., вантажооборот становив 307 млн.ткм або
79,2% обсягу відповідного періоду попереднього року.
Послугами автомобільного (з урахуванням перевезень фізичними особамипідприємцями), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 28 млн.
пасажирів, що на 18,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р. Підприємствами автомобільного
та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 427,5 млн.пас.км або на
13,4% більше обсягу січня–квітня 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність
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.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 150,3 млн.дол.
США або 65,4% від загальнообласного обсягу.
Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І кварталі 2018р.
порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 22,4%, імпорту –
зменшилися на 7,1% і становили відповідно 17,1 та 3,3 млн.дол. США. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі послугами склало 13,8 млн.дол. США.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила
80,2%, імпорту – 90,4%.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку області на 1 квітня 2018р. cтановив 937,2 млн.дол. США, що на
3,6% більше обсягів інвестицій на початок 2018р., у розрахунку на одну особу –
681,1 долара.
У січні–березні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено
21,9 млн.дол. США та вилучено 13,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).

Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у квітні 2018р.
в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року –
104,4% (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 104,6% відповідно.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-43
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
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Прес-випуски:
Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах,
організаціях м.Івано-Франківська станом на 1 травня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати
заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій
м.Івано-Франківська на 1 травня 2018р. становила 19,3 млн.грн, що складає
77,7% від загальної суми боргу по області.
Порівняно з 1 квітня 2018р. сума боргу збільшилась на 4,1%.
У структурі загальної суми заборгованості 66,3% припадає на
підприємства,
щодо
яких
реалізовуються
процедури
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 33,7% – на
економічно активні підприємства.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (97% від
загальної суми боргу), будівництва (2,8%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,2%).
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 травня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 травня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
установ, організацій області становила 24,8 млн.грн, що складає 1,8% фонду
оплати праці, нарахованого за квітень 2018р.
Порівняно з 1 квітня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився
на 1,9 млн.грн, або на 8,3%. Збільшення заборгованості спостерігалось у містах
Івано-Франківську (на 764,6 тис.грн), Калуші (на 23,2 тис.грн) та
Тисменицькому районі (на 127,6 тис.грн); виник борг за рахунок коштів
місцевих бюджетів у Косівському (875,8 тис.грн) та Рогатинському (267,5
тис.грн) районах. Повністю погашено борг у м.Бурштині. У Надвірнянському
районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 квітня
2018р. і склала 175,2 тис.грн.
На підприємства обласного центру припадає 77,7% суми заборгованості із
виплати заробітної плати, Тисменицького району – 14,7%, Косівського – 3,5%,
м.Калуша – 2,3%, Рогатинського району – 1,1% та Надвірнянського – 0,7%. На
підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної
плати відсутня.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 33,7% суми
боргу, водночас у Косівському та Рогатинському районах цей показник складає
100%, в обласному центрі – 33,7%, в Тисменицькому районі – 19,7%.
У Надвірнянському районі та м.Калуші вся сума заборгованості з виплати
заробітної плати, в Тисменицькому районі 80,3% суми боргу, у м.ІваноФранківську 66,3% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає
66,3%).
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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Фінансові результати підприємств–суб'єктів підприємницької діяльності
Тлумацького району у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Фінансовий результат до
оподаткування (сальдо) підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності району у
2017р. становив 82 млн.грн (у 2016р. – 99,2 млн.грн прибутку).
Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано (без
урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2017р.), в
основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств сільського, лісового та
рибного господарства (86,2 млн.грн прибутку). З прибутками завершили рік також
організації будівництва (2,9 млн.грн), сфери транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності (563,1 тис.грн), професійної, наукової та технічної
діяльності (64,3 тис.грн), операцій з нерухомим майном (14,6 тис.грн).
Разом з тим, у 2017р. збитково спрацювали підприємства сфери оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,1 млн.грн
збитку), промисловості (1,7 млн.грн), тимчасового розміщування та організації
харчування (1 тис.грн).
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила
86,1%, отримано 184,2 млн.грн прибутку, який на 94,5% сформовано підприємствами
сільського, лісового та рибного господарства.
Частка збиткових підприємств у 2017р. склала 13,9% (у 2016р. – 13,4%); ними
допущено збитку на суму 102,2 млн.грн, який на 86% сформовано підприємствами
сільського, лісового та рибного господарства.
Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств району склав 8,1%.
Найвищий він у підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів – 80,3%, професійної, наукової та технічної діяльності – 18,8%,
сільського, лісового та рибного господарства – 9,2%.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-85; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DIJALN_PIDPR.htm
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів
області у січні–квітні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–квітень 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
22,9 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.
Підприємства міста Калуша забезпечили 27,2% загальнообласного обсягу
реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції.
Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст
Бурштина (24% загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (22,3%), а
також Тисменицького (6,7%), Долинського (6,4%) та Рожнятівського (4,6%)
районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району
склала 2,5%, Рогатинського – 1,7%, м.Коломиї та Снятинського району – по
1,1%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, міст Болехова,
Яремче та Косівського району – по 0,3%, Городенківського, Калуського та
Коломийського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, Верховинського району
– менше 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 16,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник
у містах Бурштині (355 тис.грн), Калуші (93,4 тис.грн), Івано-Франківську (20
тис.грн), Долинському (21,1 тис.грн) та Тисменицькому (18,5 тис.грн) районах.

Довідки за телефоном: (0342)79-20-08
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PROM.htm
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Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р. в області
прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового
будівництва, що склало 83,1% обсягів відповідного періоду 2017р.
В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію
нового житла відбулося в місті Бурштині (у 3,6 раза), Снятинському районі (у
2,9 раза), Болехівській міській раді (у 2,8 раза), Галицькому районі (у 2,7
раза), Коломийському і Тлумацькому районах (у 1,9 раза), Косівському районі
(у 1,8 раза), місті Коломиї і Тисменицькому районі (у 1,6 раза), Рожнятівському
(на 41,9%), Калуському (на 36%) та Богородчанському (на 20%)
районах. Менше, ніж у січні–березні 2017р, прийнято в експлуатацію житлових
будівель в обласному центрі у 3,3 раза, Надвірнянському районі – у 2,7 раза,
Городенківському районі – на 47,2%, місті Калуші – на 32,5%, Долинському –
на 24,6%, Верховинському – на 23,9% районах, Яремчанській міській раді – на
5,5%.
За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель
нового будівництва
першість
посідає Івано-Франківська
міська
рада
(16%загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького
(14,4%) і Коломийського (9,5%) районів, міста Коломиї (9,3%), Рожнятівського
району (8,9%) та Яремчанської міської ради (6,1%). Частка Долинського,
Калуського, Надвірнянського, Богородчанського районів коливається в межах
від4% до 4,7%, Галицького, Снятинського, Косівського – від 1,1% до 2,7%,
решти міст та районів – від 0,5% до 1,8%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 607,5 тис.м2 житла, що
відповідає
6
місцю
серед
регіонів
держави. При
цьому,
територіальнадиспропорція за даним показником складає 28,1 раза:
максимальне значення у січні–березні 2018р. спостерігалося в Яремчанській
міській раді (2,3 тис.м2), мінімальне – у Городенківському районі (80,4 м2).
Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 146,9
2
м загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього
показника спостерігається у
Болехівській
міській
раді
(213,7
2
2
м ), Городенківському районі (213,5 м ) та місті Бурштині (208,2 м2),
найнижче – у місті Коломиї (85,3 м2) та Івано-Франківській міській раді (100,4
м2).

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності міст та районів області
у січні–березні 2018 року
Головне управління статистики інформує. На 1 квітня 2018р. загальний обсяг
прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав
937,2 млн.дол. США.
Значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст ІваноФранківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша(28,6%). Частка
капіталу нерезидентів, залученого в економіку Калуського району, склала
3,2%, Рогатинського
–
3,1%, Тисменицького
–
2,7%, містаКоломиї
–
1,9%, Тлумацького району – 1,3%, міста Яремче та Долинського району – по
1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів не перевищувала 0,7%.
Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 квітня 2018р. порівняно з обсягом
інвестицій на початок року збільшився на 3,6%. Збільшення обсягів прямих
інвестицій
спостерігалось
у
всіх
містах
обласного
значення
та
районах області. Найбільше зростання обсягу прямих інвестицій відбулося
уГалицькому районі (на 5,7%) та обласному центрі (на 4,2%). У Тлумацькому
районі, місті Калуші, Тисменицькому, Калуському, Надвірнянському районах,
місті Яремче і Коломийському районі обсяг прямих інвестицій зріс на 3%–3,6%.
У решті міст обласного значення та районів приріст іноземного капіталу до
початку року коливався від 0,5% до 1,9%.
У січні–березні 2018р. в економіку області надійшло 21,9 млн.дол.
США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка (21,7
млн.дол. США або 98,8% загальнообласного обсягу надходжень) – у підприємства
міста Івано-Франківська.
На 1 квітня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало 681,1
дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у
містах Калуші (4009,4 дол.) та Івано-Франківську (2036 дол.), Рогатинському
районі (709,2 дол. США).
Найбільший обсяг капіталу (від 70% до 100% загального обсягу іноземного
капіталу міста (району)) закордонні інвестори спрямували у промислові
підприємства міста
Івано-Франківська,
Верховинського району, міста
Коломиї, Тисменицького, Надвірнянського, Рожнятівського, Долинського,Галицьк
ого, Богородчанському, Косівського
районів та
міст Калуша
і Болехова. У
Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах переважна
частка прямих інвестицій залучена у підприємства сільського, лісового та рибного
господарства (69–98%).
У
місті
Бурштині
і
Городенківському
районах
найбільш
інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у
Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном
(89,3% іноземного капіталу в районі), у місті Яремче – заклади з тимчасового
розміщування й організації харчування (96,7%).
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Здійснення наукових досліджень і розробок у містах та районах області у
2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році на підприємствах
та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки,
кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням
сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру)
становила 580 осіб. Найбільше науковців (87,1% загальнообласної кількості)
сконцентровано в обласному центрі, у містах Яремче та Калуші їх частка
становила 5,4% та 1,9% відповідно, у Тлумацькому районі – 2,9%,
Верховинському – 1,2%, Надвірнянському – 1%, Тисменицькому – 0,5%.
У загальних витратах на виконання наукових досліджень і розробок
власними силами підприємств та організацій області, які у 2017 році склали
28,1 млн.грн, частка підприємств та організацій м.Івано-Франківська становила
82,1%, м.Яремче – 6,5%, Тлумацького району – 5%, Верховинського – 2,5%,
м.Калуша – 1,9%, Надвірнянського району – 1,3%, Тисменицького – 0,7%.
Фінансування наукових досліджень і розробок здійснювалось коштами
державного та місцевих бюджетів (70,5% загального обсягу), організацій
підприємницького сектору (24,1%), власними коштами (3,7%) та коштами
організацій державного сектору (1,7%). За рахунок коштів державного бюджету
профінансовано всі наукові дослідження та розробки підприємств і організацій
Верховинського, Надвірнянського та Тлумацького районів, 97,6% внутрішніх
витрат – м.Яремче та 66,9% – обласного центру. За рахунок коштів організацій
підприємницького сектору здійснювалось фінансування наукових досліджень і
розробок підприємств і організацій міст Калуша (81,7% внутрішніх витрат) та
Івано-Франківська (27,5%), місцевого бюджету – м.Калуша (18,3%), організацій
державного сектору – м.Івано-Франківська (2,1%). Виключно власними
коштами здійснювалось фінансування наукових досліджень і розробок
підприємств і організацій Тисменицького району.
На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних
наук було спрямовано 11,8 млн.грн (42,2% загального обсягу внутрішніх
витрат), у галузі природничих наук – 8,9 млн.грн (31,6%),
сільськогосподарських – 6,3 млн.грн (22,4%), медичних – 0,9 млн.грн (2,8%),
суспільних – 0,2 млн.грн (0,6%,) гуманітарних наук – 0,1 млн.грн (0,4%).
Підприємства та організації м.Яремче, Верховинського та Надвірнянського
районів виконували наукові дослідження та розробки у галузі природничих
наук, Тлумацького району – сільськогосподарських, м.Івано-Франківська –
технічних (49,5% внутрішніх витрат), природничих наук (25,3%),
сільськогосподарських (21,3%), медичних (3,4%) та гуманітарних наук (0,5%),
м.Калуша –технічних (77,7%) та природничих наук (22,3%), Тисменицького
району – суспільних (84,2%) та технічних наук (15,8%).
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 квітня 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. Упродовж
січня–березня 2018р. чисельність населення збільшилась на 255 осіб. Такі зміни
відбулись за рахунок міграційного приросту (на 275 осіб) та природного
скорочення (на 20 осіб).
Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 585 осіб,
померлих – 605 осіб проти 602 та 612 осіб відповідно у січні–березні 2017 року.

Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у І кварталі
2018р. становила 74 тис. осіб, що складає 38,4% загальної кількості працівників
по області.
Кількість безробітних, зареєстрованих державною службою зайнятості, на
кінець квітня 2018р. становила 1488 осіб проти 1477 осіб на кінець березня
2018р. Із загальної кількості безробітних 64,2% становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у квітні 2018р., становила 1200 осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2755 грн, що складає 74% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. збільшилась на 31,8% і на
кінець місяця становила 1538 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на
кінець квітня 2018р. становило 1 особу.

Доходи населення
Розмір
середньомісячної
заробітної
плати
штатних
працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників

10 і більше осіб) у І кварталі 2018р. склав 6884 грн, що більше на 25%, ніж у І
кварталі 2017р., і на 1,5% від середньообласного показника. За розміром
заробітної плати у І кварталі 2018р. місто посіло 8 місце серед міст обласного
значення та районів області.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в
установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути та економічно
неактивні підприємства) упродовж квітня 2018р. збільшилась на 764,6 тис.грн, або
на 4,1% і на 1 травня 2018р. склала 19,3 млн.грн, або 77,7% від загальної суми
боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 66,3% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 33,7%.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (97% від
загальної суми боргу), будівництва (2,8%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,2%).
Соціальний захист
У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 3,7 тис. домогосподарств, з них 3,3 тис. –
домогосподарства обласного центру.
Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. становила 3,9 млн.грн, з
неї 3,3 млн.грн – для домогосподарств м.Івано-Франківська.
Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне
домогосподарство у квітні 2018р. становив 1245,3 грн (у березні 2018р. – 1312
грн).
Капітальні інвестиції
За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями міста за
рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 686,4 млн.грн капітальних
інвестицій, з них 99,8% склали інвестиції у матеріальні активи.
Промисловість
У січні–квітні 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 5115,2 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації промислової продукції склала 22,3%.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами
66,5% займала енергія, 21,4% – споживчі товари короткострокового та
тривалого використання, 7,6% – інвестиційні товари, 4,5% – товари проміжного
споживання.
Будівництво
У січні–квітні 2018р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 339,8 млн.грн, або 76,8% загальнообласного обсягу.
Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем
2017р. становив 99,9%.

У січні–березні 2018р. прийнято в експлуатацію 13,3 тис.м2 загальної
площі у житлових будівлях нового будівництва, що у 3,3 раза менше, ніж за
відповідний період попереднього року.
Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
обласного центру у січні–квітні 2018р. замовникам доставлено 474,2 тис.т
вантажiв та виконано вантажооборот в обсязі 120,9 млн.ткм, що становило
відповідно 83,1% та 58,2% від обсягів січня–квітня 2017р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–квітні 2018р.
надано послуг 15,2 млн. пасажирів, у тому числі автотранспортом фізичних
осіб-підприємців – 6,5 млн. пасажирів. Пасажирооборот за цей період склав
157,4 млн.пас.км або на 15,6% більше, ніж за аналогічний період торік.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів у січні–березні 2018р. склали 65,3 млн.дол. США,
імпорту – 73,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–березнем 2017р. обсяги
експорту зменшилися на 27,8%, імпорту – збільшилися на 46,6%. Негативне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7,9 млн.дол. США, коефіцієнт
покриття експортом імпорту склав 0,89.
Обсяги експорту послуг підприємствами та організаціями обласного
центру у І кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшилися
на 19,2%, імпорту – зменшилися на 25,5% і становили відповідно 12 млн.дол.
США та 1,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами
склало 10,8 млн.дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку обласного центру на 1 квітня 2018р. cтановив 515,5
млн.дол. США, що на 4,2% більше обсягів інвестицій на початок 2018р., у
розрахунку на одну особу – 2036 дол. США (в середньому по області – 681,1 дол.
США).
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