Прес-випуски:
До Міжнародного дня людей похилого віку
Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року на ІваноФранківщині проживало 193,9 тис. осіб у віці 65 років і старше (14,1% від
загальної чисельності постійного населення), з них у міських поселеннях – 78,4
тис. (40,4%), у сільській місцевості – 115,5 тис. (59,6%). Упродовж останніх
чотирьох років чисельність осіб у віці 65 років і старше збільшилась на 4,4 тис.
Серед осіб у віці 65 років і старше жінок у 1,9 раза більше, ніж чоловіків –
відповідно 128 тис. та 65,9 тис. осіб. На 100 жінок у віці 65 років і старше
припадає 52 чоловіки, у віці 85 років і старше – 32 чоловіки. Найбільша частка
осіб у похилому віці у Рогатинському, Галицькому, Городенківському та
Тлумацькому районах – це майже кожен п’ятий житель району.
В області діє 6 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та
дорослих осіб з інвалідністю на 903 місця, в яких на кінець 2017
року перебувало880 осіб.
Довідково. Шорічно 1 жовтня у всьому світі відзначається проголошений
Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародний день людей похилого віку. За
загальноприйнятою класифікацією, літньою особою вважається той, хто
досягнув віку 65 років.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm
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До Дня фізичної культури і спорту
Головне управління статистики інформує. Для фізкультурно-оздоровчих
занять населення та заняття спортом на кінець 2017 року в області діяли3128 спортивних
споруд, з них 1426 спортивних майданчиків, 57 стадіонів з трибунами на 1500 місць і
більше, 197 майданчиків з тренажерним обладнанням, 490 футбольних полів, 500
спортивних залів (площею не менше 162 м2), 29 плавальних басейнів, 14 лижних
трамплінів, 6 лижних баз тощо.
Упродовж 2017 року на Івано-Франківщині кількість осіб, які займалися фізичною
культурою та спортом, становила 98,2 тис., де кожний другий – це діти та молодь. Частка
осіб у сільській місцевості, що були охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою, склала
третину від загальної кількості спортсменів та фізкультурників (36,3 тис. осіб).
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, на Прикарпатті
нормальну вагу тіла мають більше половини (50,5%) наших краян. Це означає, що індекс
маси тіла (відношення ваги тіла до квадрату зросту) знаходиться в межах від 18,5 до 25.
Водночас, 36,7% прикарпатців мають надлишкову масу тіла (індекс маси тіла від 25 до
30), а кожен восьмий (12,4%) мешканець області страждає від ожиріння (відповідно від 30
до 40) та крайнього ожиріння (понад 40). Надмірний дефіцит маси тіла має 0,4%
дорослого населення області. Слід зазначити, що серед областей Карпатського
економічного району, до якого належить і наша область, на Івано-Франківщині
найбільший відсоток (50,5%) тих, у кого вага тіла є нормальною, далі за цим показником
йдуть мешканці Закарпатської (48,7%) та Чернівецької (46,9%) областей.
Усіма видами спорту на Івано-Франківщині у минулому році займалося
22,7 тис. осіб (на 0,5 тис. осіб більше, ніж у 2016 році), з них майже чверть складали
жінки. Літнім олімпійським видам спорту віддали перевагу 17,8 тис. осіб (78,1% загальної
кількості осіб, які займалися спортом), зокрема 6,1 тис.cпортсменів (34,3%) займались
футболом, 1,6 тис. (9%) – волейболом, 1,5 тис. (8,4%) – легкою атлетикою, 1,4 тис. (7,9%)
– плаванням. Зимовими олімпійськими видами спорту займалося 1,7 тис. осіб (7,5%), з
них лижними гонками – 0,7 тис. (39,1%), гірськолижним спортом – 0,3 тис. (17,9%).
Провідну роль у підготовці спортсменів відіграють дитячо-юнацькі спортивні
школи та школи олімпійського резерву. На Івано-Франківщині у 2017 році функціонувала
41 дитячо-юнацька спортивна школа, 5 спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву та одна школа вищої спортивної майстерності, де займалося 18,8
тис. дітей та молоді. У них упродовж минулого року було підготовлено 7,4 тис.
спортсменів II, III та юнацьких розрядів, 340 спортсменів I розряду, 112 кандидатів у
майстри спорту України, 18 майстрів спорту України та 2 майстри спорту України
міжнародного класу.
У сфері фізичної культури та спорту області у 2017 році працювали 2509 штатних
працівників (на 120 осіб більше, ніж роком раніше), з них майже третина (32,9%) – у
сільській місцевості. Серед загальної кількості штатних працівників 70,5% працівників
мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту. Більше половини працівників
(1378 осіб) працюють у навчальних закладах, 566 осіб (22,6%) – це тренери з видів спорту,
тренери-викладачі, викладачі зі спорту, 141 особа (5,6%) – працівники спортивних шкіл
усіх типів.
У сфері фізичної культури та спорту у 2017 році було використано 180,4 млн.грн,
що на 57,1 млн.грн (на 46,3%) більше, ніж роком раніше. Зокрема, фінансування з
місцевих бюджетів склало 82,4%, з державного бюджету – 16,7%, решта – позабюджетні
надходження.
Довідково: Щороку у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної
культури та спорту. Щиро вітаємо всіх працівників цієї сфери з професійним святом! Це
свято прославляє силу духу, мужність, витривалість, виховує у молоді працелюбність та
патріотизм, залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяє його
популяризації.
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До Всеукраїнського дня бібліотек
Головне управління статистики повідомляє. У 2017 році мешканців ІваноФранківської області обслуговувала 761 бібліотека, з яких 36 – для дітей та
3 – для юнацтва. Переважна більшість бібліотечних установ (645 або 84,8%
загальної кількості) функціонували у сільській місцевості. У розрахунку на
100 тис. населення в області припадало 55 бібліотек при середньому показнику
по Україні 40 бібліотек.
Книгозбірні бібліотек області на кінець 2017 року нараховували 8,7 млн.
примірників, або 632 примірники на 100 осіб населення (в середньому по
державі – 557 примірників). Більшість видань (63,3%) надруковані українською
мовою. Упродовж 2017 року бібліотечний фонд поповнився на 444,8 тис. різних
книг, журналів та періодичних видань
У 2017 році бібліотеки відвідали 530,3 тис. користувачів, більше третини з
яких – діти у віці до 18 років. За рік читачам було видано 11,6 млн. книжок та
журналів, або 22 видання у розрахунку на одного користувача.
Діяльність бібліотечних закладів забезпечували 1,3 тис. бібліотечних
працівників, чверть з яких мали вищу освіту.
Крім того, в області функціонували 608 бібліотек навчальних закладів,
серед яких 580 (95,4%) бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, по
14 (по 2,3%) – професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
Щиро вітаємо усіх працівників бібліотек з професійним святом! Бажаємо
творчої наснаги, натхнення, добра і нових успіхів у благородній просвітницькій
справі.
Довідково: щорічно
30-го
вересня в Україні
відзначається
Всеукраїнський день бібліотек, який встановлено Указом Президента України
від 14 травня 1998 року № 471/98.
Інфографіка
Довідки: тел. (0342)79-20-09
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Роздрібна торгівля області у січні–серпні 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–
серпні 2018р. населенню реалізовано товарів на 13,4 млрд.грн. Індекс фізичного
обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–серпня
попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,6% (в
Україні – 105,4%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у
порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 12 місце серед регіонів держави.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу січня–серпня 2017р.
За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область
посіла 8 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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До Дня працівників лісу
Головне управління статистики інформує. Ліси Івано-Франківщини, поряд із
екологічними і рекреаційними функціями, мають важливе значення в економіці регіону.
Область є однією з найбільш лісистих в Україні – лісові угіддя займають майже 46%
території області або 635,9 тис.га.
Підприємствами, зареєстрованими на території області, яким надані у
користування або власність ліси, за 2017р. реалізовано продукції (товарів, послуг)
лісового господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Майже
73% загальнообласних обсягів реалізації забезпечили лісогосподарські підприємства
Рожнятівського, Долинського, Надвірнянського, Верховинського районів та ІваноФранківської міської ради.
У загальнодержавних обсягах реалізації продукції лісового господарства у 2017р.
частка області склала 6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів держави.
На підприємствах лісогосподарського комплексу області у I півріччі 2018р. було
зайнято 2,9 тис. осіб або 1,5% працівників підприємств, установ, організацій області з
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Заробітна плата штатного працівника
галузі у цьому періоді склала 8309 грн на місяць, що більше на 18,9%, ніж у січні–червні
2017р., і на 15,1% – від середнього розміру по області.
У розвиток підприємств лісового господарства та лісозаготівель області у січні–
червні 2018р. спрямовано 12,6 млн.грн капітальних інвестицій;обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) на 1 липня 2018р. склав 508,6 тис.дол. США.
Відновлення лісових ресурсів та підвищення продуктивності лісових земель є
одним із основних завдань лісогосподарської діяльності. У 2017р. роботи по відтворенню
лісів проведено на 4 тис.га земель лісового фонду (на 4,5% більше, ніж роком раніше), з
них на 1,8 тис.га здійснено садіння і висівання лісу, 2,2 тис.га охоплено природним
поновленням. Крім того, у вкриті лісовою рослинністю землі переведено 3,1 тис.га
лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 11,5% більше, ніж у 2016р.
Роботи із захисту лісів від шкідників та хвороб лісу у 2017р. проведено на площі
4,3 тис.га, з них основну частину (99,3%) становили профілактичні біотехнічні заходи. У
результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у 2017 році ліквідовано
осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7,7 тис.га.
Рубки лісу у 2017р. проведено на площі 25,8 тис.га, з них рубки головного
користування – на 2,6 тис.га. Вирощуванню продуктивних лісових насаджень,
підвищенню їх якості та продуктивності сприяють рубки, пов’язані з веденням лісового
господарства, якими у 2017р. охоплено 23,2 тис.га, зокрема рубками догляду – 7,3
тис.га, санітарними рубками – 12,6 тис.га.
Від усіх видів рубок та здійснення підготовчих робіт заготовлено 1462,9
3
тис.м деревини, що на 4,5% менше, ніж у 2016р., з неї 1161,5 тис.м3 – це ліквідна
деревина, обсяги заготівлі якої порівняно з попереднім роком скорочено на 4,3%. Питома
вага області у загальнодержавних обсягах заготівлі ліквідної деревини у 2017р. склала
6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів держави.
Деревина і вироби з деревини є важливою складовою зовнішньої торгівлі регіону: у
структурі експорту у 2017р. на них припало 15,5% загальнообласних обсягів. Обсяги
експорту деревини і виробів з деревини у 2017р. порівняно попереднім роком збільшились
на 9,1% і склали 103,1 млн.дол. США.
Довідково: Професійне свято фахівців лісового господарства – день працівника
лісу встановлений Указом Президента України 28 серпня 1993 року і традиційно
відзначається у третю неділю вересня.

Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2018р. індекс
промислової продукції в області склав 114,7% (в Україні – 102,2%), що є
найвищим показником серед регіонів держави.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
серпня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 4,8%, у т.ч. у
добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, інших корисних копалин
та в розробленні кар’єрів – на 8,8%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–серпня 2017р.
перевищено на 26,4%. Найбільший приріст продукції спостерігався у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 4 рази) та харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 43,7%). У виготовленні виробів з
деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності збільшення
склало 6,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної
продукції
– 6,1%,
металургійному
виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 0,8%,
машинобудуванні –0,1%. У текстильному виробництві, виробництві одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції
становив 93,9%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–серпня
2017р. склав 111,5%. Електроенергії вироблено 6754,7 млн.кВт·год, що на 10,8%
більше, ніж у січні–серпні попереднього року.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–липні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у
січні–липні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8
млрд.грн (у січні–липні 2017р. – на 23,2 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 54,9% становила продукція переробної
промисловості, 36,7% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 7,8% – добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Понад 44% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано
підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим
також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (16,9%), виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,8%), харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3%), машинобудування (7,1%).
Частка 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 3,3% у січні–липні 2017р. до 23,9% у
січні–липні поточного року. Питома вага реалізованої промислової продукції
підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,6%, з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,4%,
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – 5,3%, добування сирої нафти та природного газу – 4,2%.
В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за
основними промисловими групами 70,1% займали товари проміжного
споживання, 13,4% – споживчі товари короткострокового та тривалого
використання, 12,4% – енергія, 4,1% – інвестиційні товари.
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До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
Головне управління статистики інформує. Нафтовий, газовий та
нафтопереробний комплекс Івано-Франківщини утворюють підприємства з
добування сирої нафти та природного газу, з надання допоміжних послуг у
сфері добування сирої нафти та природного газу, з виробництва продуктів
нафтоперероблення та газу, розподілення газоподібного палива через місцеві
(локальні) трубопроводи, якими у 2017 році забезпечено 15% загального обсягу
реалізації у промисловості області, 22% – загальних обсягів видобутку в Україні
нафти сирої та третину – газу нафтового попутного, одержаного з нафтових
родовищ.
За 2017 рік в області видобуто 332,4 тис.т нафти сирої і 432 млн.м3 – газу
природного скрапленого або в газоподібному стані, що перевищило рівень
попереднього року на 19,3% та 6,2% відповідно.
У 2018 році на підприємствах галузі продовжується позитивна динаміка
виробництва. У січні–липні п.р. приріст продукції у добуванні сирої нафти та
природного газу становив 4,5%; більше, ніж за відповідний період торік,
видобуто нафти сирої і газу нафтового попутного, одержаного з нафтових
родовищ, вироблено пропану і бутану скрапленого (на 1,2–6,6%). Видобуток
газу природного зменшився на 5,4% і склав 62,9 млн.м3.
На підприємствах нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
зайнято 6,5 тис. осіб, що становить більше 14% кількості працюючих у
промисловості області.
У розвиток підприємств комплексу у 2017 році було інвестовано
98,9 млн.грн, у І півріччі п.р. – 47,1 млн.грн. Станом на 1 липня 2018р. обсяг
прямих іноземних інвестицій склав 6,6 млн.дол. США акціонерного капіталу.
Потенціал
комплексу утворюють нафтогазовидобувні
управління
«Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз» та Долинський газопереробний завод
публічного акціонерного товариства «Укрнафта», виробничий підрозділ
«Гуцулівське газове родовище» товариства з обмеженою відповідальністю
«Надрагаз», Надвірнянська філія спільного українсько-американського
підприємства «Укркарпатойл ЛТД», товариства з обмеженою відповідальністю
«Макком-груп» і «Карпатська бурова компанія», публічне акціонерне
товариство по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз».
Довідково: згідно з Указом Президента України від 12 серпня 1993р.
щорічно у другу неділю вересня відзначається День працівників нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості.
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До Дня машинобудівника
Головне управління статистики інформує. Машинобудівна галузь області
представлена підприємствами з виробництва електричного та електронного
устатковання, машин і устатковання іншого, автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, обсяг реалізованої
промислової продукції яких у 2017р. склав 2,3 млрд.грн
або майже 5% загальнообласного обсягу в промисловості.
На підприємствах машинобудування працює понад 6 тис. осіб або 14,2%
зайнятих у промисловості області. Середньомісячна заробітна плата в галузі за
січень–червень 2018р. зросла у порівнянні з відповідним періодом 2017р. на
23,6% і склала 8847 грн., що на 22,6% перевищує середній розмір заробітної
плати в економіці області.
Серед найбільших підприємств машинобудівного комплексу області:
державне підприємство «Виробниче об'єднання «Карпати», товариства з
обмеженою відповідальністю «Електролюкс Україна», «Тайко Електронікс
Юкрейн Лімітед», «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ», «Електросвіт»,
«Мікрол», акціонерні товариства «Арматурний завод», «Локомотиворемонтний
завод», приватні підприємства «Техноресурс», «Механік», «Прикарпаткабель».
Протягом останніх років підприємства галузі працювали з нарощуванням
обсягів продукції: у 2016р. рівень виробництва попереднього року перевищено в
1,6 раза, у 2017р. – на 11,2%. У січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним
періодом 2017р. індекс промислової продукції склав 100,1%. Спостерігалося
збільшення обсягів випуску продукції на підприємствах з виробництва машин і
устатковання для сільського та лісового господарства, залізничних локомотивів
і рухомого складу, інших машин і устатковання спеціального призначення (на
28,9% – у 2,8 раза), машин і устатковання загального призначення, інструментів
і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, побутових приладів (на
6,3–15%).
У 2017р. область зберегла своє лідерство серед регіонів України з випуску
окремих видів продукції машинобудування, зокрема, з виробництвамашин
пральних побутових, машин й апаратів для дугового зварювання металів,
вимикачів автоматичних низьковольтних (58–83% загальнодержавного обсягу),
стендів випробувальних, клапанів запобіжних або випускних для
трубопроводів, котлів, цистерн, передач гвинтових кулькових або роликових
(22–39%), верстатів для оброблення деревини, твердих пластмас і матеріалів
твердих подібних (35,3%). Вагомою була частка області у загальнодержавному
виробництві схем інтегральних електронних, кранів мостових на нерухомих
опорах, кранів перевантажувальних, кранів портальних, кранів мостових,
обладнання й апаратів для фільтрування й очищення повітря та газів (8–14%
загальнодержавних обсягів), інструментів й апаратури для автоматичного
регулювання та керування (7,8%), комплектів ізольованих проводів для свічок
запалювання для двигунів та комплектів проводів інших для засобів
транспортних (6,2%), люстр та інших світильників електричних стельових та
настінних (4,6%).
У розвиток підприємств машинобудівної галузі у 2017р. було інвестовано
118,3 млн.грн, у І півріччі п.р. – 71,8 млн.грн. В загальному обсязі інвестицій у
машинобудування
найвагомішими
були
частки
коштів,
освоєних
підприємствами з виробництва автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транспортних засобів (у 2017р. – 73%, у січні–червні

2018р. – 43,4%) та з виробництва електричного устатковання (19,5% та 49,7%
відповідно).
Станом на 1 липня 2018р. іноземними інвесторами у галузь спрямовано 20,1
млн.дол. США акціонерного капіталу, з них 96,1% вкладено нерезидентами
Швеції та Польщі.
Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. експортовано
механічних та електричних машин на суму 153 млн.дол. США (23%
загальнообласного експорту), що на 24% більше, ніж роком раніше. У січні–
червні 2018р. їх експорт склав 82,6 млн.дол. США (10,4% загальнообласного
експорту), що на 18,1% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.
Довідково: Професійне
свято
працівників
машинобудування
та
приладобудування – День машинобудівника встановлений Указом Президента
України від 8 вересня 1993 року №361/93 і щорічно відзначається в четверту
неділю вересня.
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До Всесвітнього дня туризму
Головне управління статистики інформує. У 2017 році туристичні послуги
надавали 105 суб’єктів туристичної діяльності області, якими упродовж року
обслуговано 73,3 тис. осіб (у 2016 році – 80 тис. осіб). За кількістю
обслугованих туристів область посіла четверте місце серед регіонів держави
після м.Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
Упродовж 2017 року 14,3 тис. мешканців області виїжджали за кордон,
що на 5,7 тис. або в 1,7 раза більше, ніж у 2016 році; кількість іноземних
туристів, які відвідали область, склала 3,2 тис. осіб (на 0,7 тис. осіб або на
28% більше). Найбільшою популярністю серед туристів-громадян України, які
виїжджали за кордон, користувались Туреччина, Єгипет, Польща та Болгарія;
країнами-лідерами, громадяни яких відвідали Прикарпаття, були Республіка
Молдова, Білорусь, Литва та Румунія. У межах країни подорожували 55,8 тис.
осіб проти 68,9 тис. осіб у 2016 році.
Основною метою подорожей більшості туристів усіх категорій були
дозвілля та відпочинок, якими охоплено 70,1 тис. осіб або 95,6% загальної
кількості туристів.
Крім того, туроператорами та турагентами області упродовж 2017 року
обслуговано понад 1,4 млн. екскурсантів та одноденних відвідувачів.
Дохід суб’єктів туристичної діяльності області від надання туристичних
послуг у 2017 році (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов’язкових
платежів) склав 282 млн.грн проти 342,1 млн.грн у попередньому році. За цим
показником Івано-Франківщина зайняла третє місце серед регіонів України.
Важливою складовою, що сприяє розвитку туризму в області, є
функціонування колективних засобів розміщування. На кінець 2017 року в
області здійснювали діяльність 244 готелі та аналогічні засоби розміщування
туристів і 30 спеціалізованих засобів розміщування, якими обслуговано
340,7 тис. осіб. За кількістю обслугованих цими закладами туристів область
посіла п’яте місце серед регіонів України. Із загальної кількості туристів
18,4 тис. були громадянами іноземних держав, серед яких найбільша частка
припадала на відвідувачів з Польщі, Республіки Молдови, Румунії, Білорусі,
Німеччини та США.
Cума доходів від послуг, наданих колективними засобами розміщування у
2017 році, склала 579,2 млн.грн, що на 17,8% більше, ніж у 2016 році. За
обсягом доходів область посіла 6 місце серед регіонів держави.
Дедалі більшого розвитку набуває зелений туризм. У 2017 році фізичні
особи-підприємці надавали послуги з розміщування у 306 приватних садибах
(81,2% від загальної їх кількості в Україні), якими упродовж року обслуговано
55,1 тис. осіб та отримано 39,2 млн.грн доходу (у 2016 році – 55,8 тис. осіб і 30,5
млн.грн відповідно).
Довідково: всесвітній день туризму заснований Генеральною асамблеєю
Всесвітньої туристської організації у 1979р. Згідно з Указом Президента
№1047/98 від 21 вересня 1998 року в Україні День туризму відзначають 27
вересня.
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нвестиції зовнішньоекономічної діяльності області
у січні–червні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку
інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на1
липня 2018р. становив 901 млн.дол. США, що у розрахунку на одну
особу населення склало 654,8 дол. У січні–червні 2018р. в економіку
областіінвестовано 22,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 26,5 млн.дол., у тому
числі за рахунок вилучення капіталу – 13,3 млн.дол., курсової різниці – 13,2
млн.дол. США.
Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на
початок 2018р. зменшився на 0,4%.
Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому ІваноФранківщина посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за індексом до
початку року – 21 місце.
На 1 липня 2018р. інвестицїї вкладено нерезидентами 50 країн світу.
До п’ятірки
основних
країн-інвесторів,
на
які
припадає
86,3%
загальногообсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія
та Данія.
Вагомий обсяг прямих інвестицій (667,9 млн.дол. США або 74,1%
загального
обсягу
акціонерного
капіталу)
було
спрямовано
у
розвиток промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості –
653,3 млн.дол. (72,5%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової
та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала
12,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної
діяльності – 2,6%.
Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах
міст Івано-Франківська (495,4 млн.дол. США або 55% загальнообласного
обсягуінвестицій) та Калуша (256,1 млн.дол. або 28,4%). Серед районів області
значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського
(3,2%),Калуського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–липні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2018р.
становили 527 млн.дол. США, імпорту – 480,3 млн.дол. США. Проти січня–
липня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,6 раза.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 46,7 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,10.
Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область
посіла перші місця.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі
104 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини, Індії,
Туреччини, Польщі, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 331
млн.дол. США або 62,8% загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні
з січнем–липнем 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.
У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 382,9
дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Китаю, Румунії, Польщі.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 214,2 млн.дол. США або 44,6% від
загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–липня 2017р. на
1,1%.
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 серпні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у серпні 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 знизились на 0,2%, водночас з початку року зросли на 3,6%
та 4,1% відповідно.
У серпні п.р. зниження споживчих цін на 0,5–0,1% зафіксовано у
Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській,
Тернопільській, Житомирській, Київській, Луганській, Львівській, Сумській,
Харківській областях. На Дніпропетровщині, Донеччині, Кіровоградщині індекс
споживчих цін склав 100%. Приріст споживчих цін на 0,1–0,5% відбувся в
Вінницькій, Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Полтавській,
Херсонській, Волинській, м.Києві та Хмельницькій областях.
На споживчому ринку області у серпні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 11,0% та 5,4%)
подешевшали овочі та фрукти. На 1,1–0,4% знизилися ціни на рис, оливкову
олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 3,6% подорожчали яйця, на 1,5–
0,6% безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби, сири, продукти переробки
зернових, соняшникова олія, м’ясо та м’ясопродукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2% в
основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,9%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на
скраплений газ на 5,8%, плати за оренду житла – на 2,2%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено
подорожчанням проїзду авіаційним пасажирським транспортом на 2,7%,
автомобілів – на 2,1%, палива та мастил – на 1,6%.
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління
статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня
2018р. становила 1375,4 тис. осіб, з них 605,9 тис. проживали у міських
поселеннях, 769,5 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня 2018р.
кількість жителів зменшилась на 2,1 тис. осіб. Зменшення чисельності
населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2,5 тис. осіб,
водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,4 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 5190 осіб,
померлих – 7645 осіб проти 5575 та 7767 осіб відповідно у січні–травні 2017р.
Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні
2018р. становила 191,1 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб, або на 0,6%, менше
порівняно з травнем 2018р.
За
даними
державної
служби
зайнятості,
кількість
зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018р. становила 8,7 тис. осіб, з
них допомогу по безробіттю отримували 86,9%. Жінки становили 55,8%
загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня
2018р. склав 1% населення працездатного віку; у міських поселеннях – 0,9%, у
сільській місцевості – 1,1%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю, у червні 2018р. склала 7,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2337,7 грн, або 62,8% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати
(3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. зменшилась на 7,1% і на
кінець місяця становила 2626 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по
області на кінець червня 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–червні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7215 грн, що на 25% більше,
ніж у відповідному періоді 2017р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем
оплати праці відносилися 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 1,6–1,7 раза.
Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та
кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не
перевищували 63,6% середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2018р. порівняно з
відповідним періодом попереднього року становив 111,6%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 липня 2018р. склала 26,5 млн.грн, або 1,6% фонду
оплати праці, нарахованого за червень 2018р. Упродовж червня 2018р.
заборгованість зменшилась на 1,2 млн.грн, або на 4,5%. Станом на 1 липня
2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів
склав 4,8 млн.грн.
На підприємства-банкрути припадає 66,2% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 33,8%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
промисловість (78,3%) та сферу охорони здоров’я (18,1%).
Соціальний захист

У січні–червні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 63,5 тис. домогосподарств, із них у
міських поселеннях – 31,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 32
тис. Сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. склала 32,2 млн.грн, із
неї у міських поселеннях – 15,5 млн.грн, у сільській місцевості – 16,7 млн.грн.
Крім того, у січні–червні 2018р. 16,6 тис. домогосподарств було призначено
субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума
призначених субсидій готівкою у січні–червні 2018р. становила 49,9 млн.грн, з
якої 48,1 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у червні
2018р. становив 136,3 грн (у травні 2018р. – 372 грн); на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2962,4 грн (у травні 2018р. –
2980,9 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–червні
2018р. становив 9645 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше обсягу
січня–червня 2017р.
Оборот роздрібної торгівлі у червні 2018р. порівняно із травнем зменшився
на 0,7%, з червнем 2017р. – збільшився на 7,2%.
Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2018р. порівняно з
січнем–червнем 2017р. становив 101,0%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 106,9%, у господарствах населення – 98,4%.
Під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 380,1
тис.га, що в порівнянні з 2017р. менше на 0,8%. Площа посівів зернових і
зернобобових культур порівняно з попереднім роком збільшилась на 14,9
тис.га і склала 160,5 тис.га, водночас технічних зменшилась на 16,1 тис.га і
склала 78,2 тис.га.
За січень–червень 2018р. реалізовано на забій 53,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,3% більше порівняно з січнем–
червнем 2017р., вироблено яєць 188,7 млн.шт (на 2,2% більше) та молока
201,4 тис.т (на 5% менше).
За розрахунками, на 1 липня 2018р. загальна кількість великої рогатої
худоби склала 158,1 тис. голів (на 3,7% менше, ніж на 1 липня 2017р.), у
т.ч. корів – 90,5 тис. (на 3,4% менше); свиней – 319,1 тис. (на 1,8%
менше), овець та кіз – 34,7 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 5385,9 тис.
голів (на 35,9% більше).
підприЗагальний
обсяг
реалізованої сільськогосподарськими
ємствами власно виробленої продукції за січень–червень п.р. порівняно з
січнем–червнем 2017р. зріс на 20,6%, у т.ч продукції тваринництва – на 27,4%,
рослинництва – на 5,1%.
На 1 липня 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і
підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та
зернобобових культур, було в наявності 88,8 тис.т зерна, що у 2 рази більше, ніж
на 1 липня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 10,5 тис.т, що на
6,1% більше, ніж на відповідну дату попереднього року.
Промисловість
За підсумками січня–червня 2018р., індекс промислової продукції склав
117,2%, у червні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2017р. –
відповідно 99,9% та 111,7%.
Приріст продукції у січні–червні п.р. спостерігався за усіма видами
промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів –
на 6%, переробній промисловості – на 33,2%, постачанні електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря – на 11,8%.
Збільшення випуску продукції проти січня–червня 2017р. одержано у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 11,7 раза, харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних

копалин та розробленні кар’єрів – на 23%, виробництві, передачі та
розподіленні електроенергії – на 13,2%, металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 12,3%,
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності – на 10,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – на 6,4%, в добуванні сирої нафти та
природного газу – на 5,3%.
Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 0,1%),
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (на 10,5%).
Підприємствами області у січні–червні 2018р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 34,2 млрд.грн.
Будівництво
У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 1261,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні
2018р. порівняно з аналогічним періодом 2017р. становив 141,5%.
Інженерних споруд зведено у 2,3 раза більше, ніж у січні–червні 2017р.
Водночас зведення будівель зменшилося на 14,6%, у т.ч. нежитлових – на 16,2%,
житлових – на 12,5%.
Транспорт

У січні–червні 2018р. підприємствами залізничного та автомобільного
транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осібпідприємців) перевезено 5,8 млн.т вантажів, що складає 92,1% обсягу
вантажних перевезень січня–червня попереднього року. Вантажооборот
автомобільного транспорту становив 502,5 млн.ткм або 85,2% обсягу січня–
червня 2017р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористались 42,6 млн. пасажирів, що на 13,7% більше, ніж у січні–червні
2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі 648 млн.пас.км або на 9,7% більше обсягу січня–
червня 2017р.
Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–травні 2018р. становили 388,8 млн.дол. США, імпорту – 337
млн.дол. США. Проти січня–травня 2017р. обсяги як експорту, так і імпорту
товарів збільшилися в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 51,8 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,15.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 247,3
млн.дол. США або 63,6% від загальнообласного обсягу.

Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
червні 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,0%, 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 –
100,1% 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
Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську
у січні–серпні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2018р.
підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів порівняно з
аналогічним періодом попереднього року зменшено на 31,8% добування гальки та
гравію, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття
та подібних цілей.
У переробній промисловості підприємствами з виробництва харчових
продуктів та напоїв збільшено випуск виробів здобних (булочок підвищеної
калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) на 21,1%, сиру
плавленого – на 9,1%, соусів і продуктів для приготування соусів – на 5,1%. Крім
того, більше вироблено масла вершкового жирністю не більше 85%, виробів
кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао, виробів макаронних,
варених або неварених, начинених м’ясом, рибою, сиром або іншими продуктами
у будь-якій пропорції, продуктів молоковмісних, пива солодового (на 30,3% – у 3,4
раза). Разом з цим, зменшено випуск хліба та виробів хлібобулочних нетривалого
зберігання на 6,6%, печива солодкого – на 38%, яловичини і телятини
заморожених – у 8 разів. Крім того, зменшено виробництво молока та вершків
незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю
більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2
л, сиру свіжого неферментованого, молока і вершків коагульованих, йогурту,
кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, карамелі, тофі (ірису) та
солодощів аналогічних, тортів (на 1,8–25%), виробів ковбасних та подібних
продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових
продуктів на їхній основі, молока та вершків незгущених й без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 21%, у первинних
пакуваннях об'ємом більше 2 л, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, лікерів
та інших спиртних напоїв (в 1,8–7,5 раза). На рівні січня–серпня 2017р. вироблено
маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів,
напоїв безалкогольних, які не містять молочного жиру.
Підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–серпні 2018р. збільшено
виробництво пальт та плащів, жіночих та дівчачих, в 1,5 раза. Жакетів, блейзерів
(крім трикотажних), жіночих та дівчачих, вироблено на рівні січня–серпня 2017р.
У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності
спостерігалося збільшення виробництва вікон, дверей балконних та їх рам, з
деревини, у 3,1 раза, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного
покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід,
деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої,
розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, коробок та ящиків, з
паперу або картону гофрованих – на 14,3–42,4%, конвертів з паперу чи картону –
на 13,4%, проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої – на
5,6%. Випуск виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини,
зменшено на 3,9%, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – на 4,2%, шпону,
листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на
шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід – на 16,9%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–серпні 2018р.
збільшено випуск шампунів на 13,3%. При цьому зменшено виробництво засобів

мийних та для чищення, які містять або не містять мило, розфасованих для
роздрібної торгівлі, на 22,9%, речовин поверхнево-активних органічних та засобів
для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної
торгівлі – у 2,5 раза.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції зросло виробництво блоків та цегли з цементу,
бетону або каменю штучного для будівництва у 2,3 раза, плиток, плит, черепиці
та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного – на 23,2%, розчинів
бетонних, готових для використання – на 7,4%, елементів конструкцій збірних
для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 0,3%. Разом з цим,
зменшено випуск виробів домашнього вжитку та виробів для туалетних кімнат, з
пластмас – на 23,9%, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас –
на 30,8%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів
збільшено випуск листів профільованих (ребристих) холодно-деформованих або
оброблених у холодному станi, зі сталі нелегованої, деталей, виливаних з чавуну
ковкого, грат, сіток й огорожі, зварних, що застосовуються в цементуванні та у
штукатурних роботах, на 12,5–32,3%. При цьому, зменшено випуск конструкцій
збірних будівельних з чавуну чи сталі у 3,3 раза, виробів кованих або
штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних – у 2,1 раза.
Серед продукції машинобудування зросло виробництво інструментів й
апаратури для автоматичного регулювання і керування, люстр та інших
світильників електричних стельових та настінних, машин пральних, побутових
на 6,2–31,7%. Водночас зменшено виробництво газомірів (уключаючи
калібрувальні) на 35,7%, верстатів для оброблення деревини, корка, кістки,
ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних – на 31,1%.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів
області
у січні–липні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–липень 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
39,8 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.
Підприємства міста Калуша забезпечили 28,5% загальнообласного
обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної
продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами
міст Бурштина (22,9% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська
(18,8%), а також Тисменицького (8,6%), Долинського (6,7%), Рожнятівського
(4,6%) та Надвірнянського (3%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Рогатинського району склала 1,7%, м.Коломиї – 1,3%,
Снятинського району – 1,2%, м.Яремче – 0,6%, Богородчанського та
Галицького районів – по 0,4%, м.Болехова 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 28,9 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у
містах Бурштині (588,6 тис.грн), Калуші (170,4 тис.грн), Івано-Франківську (29,2
тис.грн), Тисменицькому (41,1 тис.грн) та Долинському (38,5 тис.грн) районах.

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.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності міст та районів області
у січні–червні 2018 року
Головне управління статистики інформує. На 1 липня 2018р. загальний
обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку
інвестування, склав 901 млн.дол. США.
Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах
міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та
Калуша (28,4%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку
Рогатинського району склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького –
2,7%, міста Коломиї – 2%, Тлумацького району – 1,3%, міста Яремче та
Долинського району – по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів
не перевищувала 0,7%.
У січні–червні 2018р. в економіку області надійшло 22,8 млн.дол.
США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у
підприємства міст Івано-Франківська (21,7 млн.дол. США або 95,2%
загальнообласного обсягу надходжень) та Калуша (1 млн.дол. або
4,5%).
Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 липня 2018р. порівняноз обсягом
інвестицій на початок року зменшився на 0,4%. Скорочення капіталу за січень–
червень 2018 становить 26,5 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення
капіталу – 13,3 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 13,2 млн.дол. США. На
підприємства м.Івано-Франківська припадає фактично весь обсяг (99,9%)
вилученого іноземного капіталу.
Зменшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у місті Калуші (на
1,6%), Калуському та Тлумацькому районах (на 1,5%), містах Болехові і Яремче,
Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Снятинському районах
(менше 1%). Зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у Галицькому
(на 7%), Богородчанському (на 2,2%) районах та місті Коломиї (на
1,1%). У Тисменицькому, Долинському,Рожнятівському, Верховинському района
х та обласному центрі приріст іноземного капіталу до початку року коливався від
0,1% до 1%.
На 1 липня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало 654,8
дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник
у містах Калуші (3827,6 дол.) та Івано-Франківську (1956,5 дол.), Рогатинському
районі (698,8 дол. США).
Інвестиції у промислові підприємства переважали у місті ІваноФранківську, Верховинському районі, місті Коломиї, Тисменицькому,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Долинському,
Галицькому,
Богородчанському, Косівському районах та містах Калуші і Болехові (від 70% до
100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)). У підприємства
сільського, лісового та рибного господарства переважна частка прямих інвестицій
залучена у Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах
(69–98%).
У місті Бурштині і Городенківському районі 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
(89,1% іноземного капіталу в районі), у місті Яремче – заклади з тимчасового
розміщування й організації харчування (96,5%).

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях
м.Івано-Франківська
на 1 серпня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати
заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій
м.Івано-Франківська на 1 серпня 2018р. становила 16,5 млн.грн, що складає 52,4%
від загальної суми боргу по області.
Порівняно з 1 липня 2018р. сума боргу зменшилась на 0,4%.
У структурі загальної суми заборгованості 82,3% припадає на
підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 17,7% – на
економічно активні підприємства.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,5% від
загальної суми боргу), будівництва (3,2%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,3%).
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 липня 2018р. у м.Івано-Франківську та селах, підпорядкованих
міськраді, за оцінкою, проживало 258 тис. осіб, у тому числі вобласному центрі –
235,2 тис., у сільській місцевості – 22,8 тис. Упродовж січня–червня 2018р.
чисельність населення збільшилась на 526 осіб. Такі зміни відбулись за рахунок
міграційного приросту (на 529 осіб) та природного скорочення (на 3 особи)
населення.
Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. порівняно з
аналогічним періодом 2017 року майже не змінилась і склала 1143 особи проти
1146 осіб, померлих – зменшилась з 1163 до 1146 осіб.
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у ІІ кварталі 2018р.
становила 73,7 тис. осіб, що складає 38,4% загальної кількості працівників по
області.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець липня 2018р. становила 1496 осіб проти 1458 осіб на кінець
червня 2018р. Із загальної кількості безробітних 64,1% становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у липні 2018р., становила 1230 осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2896,7 грн, що складає 77,8% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. зменшилась на 6,5% і на
кінець місяця становила 1385 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на
кінець липня 2018р. становило 1 особу.

Заробітна плата
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб) у ІІ кварталі 2018р. склав 7723 грн, що більше на 25%, ніж у ІІ
кварталі 2017р., і на 1% від середньообласного показника. За розміром заробітної
плати у ІІ кварталі 2018р. місто посіло 9 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) впродовж липня 2018р. зменшилась на 59,1
тис.грн, або на 0,4%, і на 1 серпня 2018р. склала 16,5 млн.грн, або 52,4% від
загальної суми боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 82,3% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 17,7%.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,5% від
загальної суми боргу), будівництва (3,2%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,3%).
Соціальний захист
У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 13,7 тис. домогосподарств, з них 12,7 тис. –
домогосподарства обласного центру.
Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. становила 6,7 млн.грн, з
неї 6 млн.грн – для домогосподарств м.Івано-Франківська.
Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне
домогосподарство у липні 2018р. становив 216,5 грн (у червні 2018р. – 285,8 грн).
Капітальні інвестиції
За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх
джерел фінансування було освоєно 1323,2 млн.грн капітальних інвестицій, з них
99,5% склали інвестиції у матеріальні активи.
Промисловість
У січні–липні 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 7468,9 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації промислової продукції склала 18,8%.
У структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості
за основними промисловими групами 63,5% займали споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 20,9% – інвестиційні товари,
15,6% – товари проміжного споживання.

Будівництво
У січні–липні 2018р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 1176,1 млн.грн, або 80,1% загальнообласного обсягу.
Індекс будівельної продукції у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем
2017р. становив 157,8%.
У січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію 24,4 тис.м2 загальної площі
у житлових будівлях нового будівництва проти 126,5 тис.м2 за відповідний період
попереднього року.
Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
міста у січні–липні 2018р. доставлено замовникам 1,1 млн.т вантажiв та виконано
вантажооборот в обсязі 232 млн.ткм, що становило відповідно 102,3% та 71,7%
обсягів січня–липня 2017р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–липні 2018р.
надано послуг 27 млн. пасажирів, у тому числі автотранспортом фізичних осібпідприємців – 11,2 млн. пасажирів. Пасажирооборот за цей період склав 296,5
млн.пас.км або на 15,7% більше, ніж за аналогічний період торік.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів у січні–червні 2018р. склали 122,3 млн.дол. США,
імпорту – 130,4 млн.дол. США. Порівняно з січнем–червнем 2017р. обсяги
експорту зменшилися на 17,4%, імпорту – збільшилися на 19,9%. Негативне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 8,1 млн.дол. США, коефіцієнт
покриття експортом імпорту склав 0,94.
Обсяги експорту послуг підприємствами та організаціями обласного центру
у І півріччі 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшилися на
19,5%, імпорту – зменшилися на 0,7% і становили відповідно 22,1 млн.дол. США
та 2,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами
склало 19,3 млн.дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку обласного центру на 1 липня 2018р. cтановив 495,4
млн.дол. США, що на 0,2% більше обсягів інвестицій на початок 2018р., у
розрахунку на одну особу – 1956,5 долара США.
У січні–червні 2018р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено
21,7 млн.дол. США та вилучено 13,3 млн.дол. США прямих інвестицій
(акціонерного капіталу).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-19
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-2008.HTM
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