Прес-випуски:
Демографічна ситуація в області у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного
населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 року становила 1374,6тис. осіб,
у тому числі у міських поселеннях проживало 606,5 тис., у сільській місцевості
– 768,1 тис. Упродовж січня–вересня 2018 року чисельність населення області
зменшилась на 2,9 тис. осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного
скорочення, середньообласний рівень якого становив 3,2 особи на 1000 осіб
наявного населення.
Упродовж січня–вересня 2018 року в області зареєстровано 9,6 тис.
живонароджених та 12,8 тис. померлих: на 100 померлих припадає 75
живонароджених
проти
59
живонароджених
в
середньому
по
державі. Кількість живонароджених
та
померлих порівняно заналогічним
періодом 2017 року зменшилась на 6,2% та 0,6% відповідно. Серед померлих –
60 дітей у віці до одного року, що на 5 осіб менше, ніж у січні–вересні минулого
року.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-DEMOGR.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
Роздрібна торгівля області у січні–жовтні 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–жовтні 2018р. населенню реалізовано товарів на 17,2 млрд.грн. Індекс
фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–
жовтня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив
108,5% (в Україні – 105,4%). За цим показником Івано-Франківщина посіла
9 місце серед регіонів України.
Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на
10,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,7% більше обсягу січня–жовтня
2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств
область посіла 3 місце серед регіонів держави.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
Більше
інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXV_TORG.htm
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Заробітна плата штатних працівників
та стан її виплати у вересні 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 вересні 2018р. становив 7760 грн, що у 2,1 раза перевищує
законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Найвищий рівень заробітної плати у вересні 2018р. спостерігався в
сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального
страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де
заробітки працівників перевищили середній показник по області на 43,4% – у
1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та
кур’єрській діяльності (51,9% середнього показника по області).
Заробітна плата у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р.
зменшилась на 0,4%, а відносно вересня 2017р. – збільшилась на 24,9%.
Індекс реальної заробітної плати у вересні 2018р. порівняно з серпнем
2018р. становив 98,1%, відносно вересня 2017р. – 114,5%.
Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам
підприємств, установ, організацій області на 1 жовтня 2018р. становила
39,7 млн.грн, що складає 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень
2018р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж вересня 2018р.
сума заборгованості зросла на 4,3%.
Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок
коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості 57,2% припадає на
економічно активні підприємства, 42,8% – 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 (54,5% від загальної суми), сферу охорони
здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Головне управління статистики інформує. На Івано-Франківщині на
початок 2018 року під диспансерним наглядом перебували 1037ВІЛінфікованих осіб, з них хворі на СНІД – 417 осіб. Чоловіків, хворих на СНІД,
у 2,4 раза більше, ніж жінок (293 особи проти 124). Упродовж 2017 року
уперше в житті діагноз ВІЛ-інфекції було встановлено 166 особам, що в
розрахунку на 100 тис. населення склало 12 осіб (в середньому по Україні
– 43 особи). Серед ВІЛ-інфікованих 75 осіб – хворі на СНІД, що становить 6
осіб на 100 тис. населення (в середньому по Україні – 22 особи).
На кінець вересня 2018 року під диспансерним наглядом з діагнозом
ВІЛ-інфекції перебували 1114 осіб, з них з діагнозом СНІД – 437 осіб. За
дев’ять місяців поточного року на ВІЛ-інфекцію обстежено 39,2 тис. осіб,
серологічні маркери ВІЛ виявлено у 182 осіб; взято під нагляд з уперше в
житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції 143 особи, з них 62,9%
інфіковані статевим шляхом, 17,5% – парентеральним унаслідок введення
наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, 19,6% – діти, народжені ВІЛінфікованими жінками. Із числа ВІЛ-інфікованих 41 особа зареєстрована як
хвора на СНІД.
В області смерть від СНІДу вперше було зареєстровано у 2001 році. У 2017
році від цієї недуги померло 32 особи, з них 22 чоловіки та 10 жінок. Смертність
від СНІДу склала 2,3 особи у розрахунку на 100 тис. наявного населення
області. Найбільше померлих зареєстровано у віці 35–49 років (62,5% від
загальної кількості померлих від СНІДу). За січень–вересень 2018 року в області
зареєстровано 23 померлих від СНІДу, що на 2 особи менше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
Довідково: Всесвітній
день
боротьби
зі
СНІДом
щороку
відзначається 1 грудня, офіційно оголошений резолюцією Всесвітньої
організації охорони здоров’я у 1988 році.
Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OXOR_ZDOR.htm
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До Дня працівника соціальної сфери
Головне управління статистики інформує. Упродовж 2017 року в області діяли 19
територіальних центрів соціального обслуговування, роботу яких забезпечували 1,2 тис.
працівників, з них 0,8 тис. – у сільській місцевості. Ними обслуговано 39,3 тис. громадян,
які перебували у складних життєвих обставинах і потребували надання соціальних послуг,
у тому числі надомним обслуговуванням було охоплено 9,2 тис. одиноких громадян та
осіб з інвалідністю.
Одна з найбільш соціально важливих проблем, що потребує невідкладної уваги
суспільства, – проблема дитячої бездоглядності. В області функціонують 2 центри
соціально-психологічної реабілітації дітей, діяльність 73 працівників яких направлена на
вирішення проблеми соціальної адаптації та корекції девіантної поведінки дитини. За 2017
рік цими працівниками проведена робота зі 195 дітьми.
Для осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися
бездомними, функціонують 2 заклади на 50 місць, 19 працівниками яких упродовж
2017 року обслуговано 338 осіб.
Крім того, в області функціонують 6 будинків-інтернатів для дорослих та осіб з
інвалідністю (по 3 геріатричні пансіонати тапсихоневрологічні інтернати) та
3 дитячі будинки-інтернати, в яких на кінець минулого року перебували 880 дорослих
та 270 дітей.
Державна підтримка малозабезпечених верств населення в області здійснюється
шляхом надання сім’ям з обмеженим достатком державної соціальної допомоги, субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг та грошових субсидій на придбання палива,
інших соціальних виплат та компенсацій.
Упродовж 2017 року державну соціальну допомогу призначено 82,7 тис.
малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 200,8млн.грн, середньомісячний розмір
допомоги у розрахунку на одну сім’ю становив 2429 грн (в середньому по Україні –
2561 грн). Державну допомогу у минулому році було призначено також 39,1 тис. сімей з
дітьми. Зокрема, одноразову допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами минулого року
надано 9,2 тис. жінок, середній розмір якої склав 1699 грн (в середньому по Україні – 1709
грн), виплату одноразової допомоги при народженні дитини одержали 15 тис. осіб,
середній розмір якої становив 10462 грн (в середньому по Україні – 10360 грн), щомісячну
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримували 9,5 тис.
осіб, її середній розмір становив 133 грн (в середньому по Україні – 124 грн), 18 осіб
отримали одноразову допомогу та щомісячні виплати при усиновленні дитини, середній
розмір одноразової допомоги склав 11239 грн, щомісячної – 963 грн.
Протягом січня–вересня 2018 року призначено субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг – 86,9 тис. домогосподарств на суму 34,2 млн.грн,
субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та пічного палива призначено 18,2 тис.
домогосподарств на суму 54,6 млн.грн.
Довідково: щорічно в першу неділю листопада в Україні відзначається свято
працівників, які стоять на захисті прав і свобод соціально незахищених верств населення,
щодня турбуються про підвищення рівня державної соціальної допомоги сім’ям з
обмеженим достатком, інших соціальних виплат та компенсацій.
День працівників соціальної сфери встановлено Указом Президента України від 13
квітня 1999 року № 374/99.
Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-85
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-PUBLIKACII.htm

До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
Головне управління статистики інформує. В області діє широка мережа
закладів культури, роботу яких забезпечують творчі та талановиті працівники.
Роль театрального мистецтва демонструють працівники чотирьох театрів
області, три з яких знаходяться в обласному центрі. Із 323 штатних працівників
театрів 152 особи – художній та артистичний персонал, на договірній основі або за
сумісництвом залучались ще 43 працівники. Упродовж минулого року
театральними колективами проведено 1,2 тис. вистав, серед них 60 нових
театральних постановок,на яких побували 151,7 тис. глядачів.
Творчими колективами двох діючих в області концертних організацій, штат
яких на кінець 2017р. налічував 249 працівників, у тому числі 203 особи
художнього та артистичного персоналу, упродовж минулого року проведено 453
концерти, на яких побували 80,3 тис. слухачів.
На кінець минулого року у 725 клубних закладах області культурно-освітню
діяльність здійснювали 1,7 тис. працівників. У цих закладах діяли 3,5 тис.
колективів аматорського мистецтва, які нараховували 44 тис. учасників. Протягом
2017р. працівниками клубних закладів проведено 26,7 тис. культурно-масових
заходів, у тому числі 6,4 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності, які
відвідали 3,1 млн. та 1,3 млн. глядачів відповідно.
Бібліотечну діяльність в області забезпечували 1,3 тис. працівників.
Упродовж 2017р. персоналом 761 бібліотеки обслуговано 530,3 тис. читачів та
видано 11,6 млн. книжок і журналів або 22 видання у розрахунку на одного
користувача.
Кінота
відеомережа області на кінець
2017р.
нараховувала 108 демонстраторів фільмів, в яких за рік на кіносеансах
побували552,2 тис. глядачів, відеофільми переглянули 112,7 тис. осіб.
Персонал 26 самостійних музеїв склав 437 штатних працівників, з них 196
наукових співробітників та екскурсоводів, на громадських засадах до роботи в
музеях залучалися ще 133 фахівці. Працівниками музеїв протягом минулого року
організовано 653 виставки, підготовлено 783 наукові видання, розроблено 531
тематико-експозиційний план, проведено 9,8 тис. екскурсій. Загалом упродовж
2017р. музеї області відвідали 470,6 тис. осіб.
Довідково: щорічно 9 листопада в Україні відзначається Всеукраїнський
день працівників культури та аматорів народного мистецтва, завдяки щоденній
праці яких невтомно оберігаються джерела духовності і краси.
День працівників культури та аматорського мистецтва встановлено Указом
Президента України від 30 грудня 2013 року № 717/2013.

Інфографіка
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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств та стан
взаєморозрахунків
на 30 вересня 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018 року великими та
середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат
діяльності до оподаткування в загальній сумі 1017,5 млн.грн (у відповідному періоді
2017 року – 379,5 млн.грн).
Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за рахунок
рентабельної діяльності підприємств промисловості (629,6 млн.грн прибутку), зокрема
підприємств переробної промисловості (443,2 млн.грн) та з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (198,5 млн.грн). У переробній промисловості
значний прибуток отримано підприємствами з виробництва гумових та пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (174,7 млн.грн), з оброблення деревини
та виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (122,3
млн.грн), машинобудування (169,8 млн.грн)
Серед прибуткових також підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (239,1 млн.грн прибутку), сфери операції з
нерухомим майном (110,2 млн.грн), адміністративного та допоміжного обслуговування
(93,5 млн.грн), будівництва (32,6 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств
(28,8 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (13,9 млн.грн), охорони
здоров’я та надання соціальної допомоги (по 11,8 млн.грн).
Збиткове сальдо за 9 місяців поточного року сформовано у підприємств сфери
тимчасового розміщування й організації харчування (91 млн.грн збитку), транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (37,5 млн.грн).
Зросла частка прибуткових підприємств (з 67,9% у січні–вересні минулого року до
68,2% у січні–вересні 2018 року), якими одержано 1626,7 млн.грн прибутку.
Частка збиткових підприємств у січні–вересні 2018 року склала 31,8%, ними
допущено збиток у сумі 609,2 млн.грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області
склав 5,5%, рівень рентабельності всієї діяльності – 1,8%.
Станом на 30 вересня 2018 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості великих та середніх підприємств області склали 41,3 та 21,3 млрд.грн
відповідно.
За видами економічної діяльності найбільша частка заборгованості припадала на
підприємства промисловості – 53,1% дебіторської та 46% кредиторської; оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 21,9% та 23,6%;
транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,7% та
16,6% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша питома вага
боргів (93,6% дебіторської та 77,9% кредиторської) припадала на підприємства переробної
промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
(відповідно 78,4% та 8,7% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції (7,4% та 42,5% відповідно).
У структурі дебіторської заборгованості 15,6% займають неоплачені покупцями борги
за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 41,1%
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

Стан ринку послуг області у III кварталі 2018 року
Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області
упродовж ІІІ кварталу 2018 року працювало 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 2,4 млрд.грн.
У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав
обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері
транспорту (23,9% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного
транспорту, надання послуг з перевезення речей (14,8%), у сфері
телекомунікацій (13,6%), вищої освіти (11,2%). Вагомими були також обсяги
послуг з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна (4,5%), з діяльності туристичних агентств і туристичних
операторів (4,3%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання
послуг технічного консультування (4%).
Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка
реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (71,9%
загальнообласного обсягу), Яремче (7,4%), Калуша (5,4%) та Долинського
району (5,2%).
Населенню області надано послуг на 894,1 млн.грн, що склало 37,7% від
загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення
користувалися послуги у сфері освіти (31,6%), інформації та телекомунікацій
(27%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
(16,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності (8,6%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у
містах Коломиї (80,2% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (74,4%),
Бурштині (66,9%),Рогатинському (40,2%), Косівському (37,8%), Тисменицькому
(34,7%) та Тлумацькому (33,3%) районах.

До Дня працівників сільського господарства
Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна із
важливих галузей економіки регіону, в якій виробляється понад 14% валової доданої
вартості, здійснює діяльність понад 700 підприємств, працює 29% зайнятого населення
регіону.
Протягом останніх років в аграрній сфері спостерігається тенденція до нарощування
обсягів виробництва продукції, зокрема, індекс сільськогосподарської продукції у 2016р.
склав 101,7%, у 2017р. – 104,0%, за січень–вересень 2018р. – 101,5%.
В аграрному виробництві переважає продукція рослинництва, частка якої у січні–
вересні 2018р. склала 55,3%. Усіма категоріями господарств області на 1 жовтня 2018р.
більше, ніж на початок жовтня минулого року вироблено культур зернових та
зернобобових (у початково оприбуткованій масі) на 4,8%, соняшнику – у 2 рази, картоплі
– на 1%, культур овочевих – на 5%, культур плодових та ягідних – на 13%. Урожайність
більшості сільськогосподарських культур в області є вищою, ніж у попередньому році та
порівняно з середнім показником по Україні. За урожайністю ріпаку озимого та кользи
область посіла 8 місце серед регіонів держави, сої – 9 місце, культур зернових та
зернобобових – 11 місце, картоплі – 13 місце, соняшнику – 14 місце.
На продукцію тваринництва у загальних обсягах продукції сільського господарства у
січні–вересні 2018р. припадало 44,7%. Виробництво м’яса (реалізацію на забій
сільськогосподарських тварин в живій масі) порівняно з січнем–вереснем 2017р.
збільшено на 5,3%, яєць – на 9,6%; молока вироблено 95,1% до рівня відповідного періоду
попереднього року.
У розвитку аграрного сектору посилюється роль сільськогосподарських підприємств,
які є основними виробниками товарної продукції. Цією категорією господарств
забезпечено приріст обсягів продукції сільського господарства порівняно з січнем–
вереснем 2017р. на 6,9%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,7%, продукції
тваринництва – на 11,7%. За 9 місяців 2018р. ними вироблено 28,6% продукції сільського
господарства області, зокрема, 52,1% загальнообласних обсягів виробництва культур
зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу), усі обсяги ріпаку озимого та кользи,
буряку цукрового фабричного, майже усі – соняшнику та сої, 51,3% – м’яса, 32,9% – яєць.
В агроформуваннях зосереджено 46% посівних площ сільськогосподарських культур,
утримується дві третини загальної кількості свиней та 40% птиці.
У І півріччі 2018р. у підприємства сільського господарства спрямовано 513,9 млн.грн
капітальних інвестицій (14,7% загальнообласних обсягів), обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2018р. склав 68,7 млн.дол. США (7,6%
загальнообласних вкладень).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства у
січні–вересні 2018р. склала 9910 грн, що на 33,4% більше, ніж в середньому по області та
на 42,2% перевищує рівень оплати праці в галузі по державі.
Довідково: День працівників сільського господарства відзначається в Україні згідно
з Указом Президента України №428/93 від 07 жовтня 1993р. щорічно у третю неділю
листопада.

Інфографіка
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Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–жовтні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–жовтні 2018р. індекс
промислової продукції в області склав 112,5% (в Україні – 101,8%), що
відповідає другому місцю серед регіонів держави.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–
жовтня 2018р. приріст промислової продукції становив 4,6%, у т.ч. у добуванні
сирої нафти та природного газу – 4,4%, добуванні інших корисних копалин та в
розробленні кар’єрів – 9%.
Підприємствами переробної промисловості рівень січня–жовтня 2017р.
перевищено на 22,6%. Найбільший приріст продукції спостерігався у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,7 раза) та харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 33,3%). Увиробництві гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення
склало 8%, машинобудуванні – 5,3%,виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 4,3%, металургійному
виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – 2%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив
95,7%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–жовтня
2017р. склав 108,6%. Електроенергії вироблено 8348 млн.кВт·год, що на 8,1%
більше, ніж у січні–жовтні попереднього року.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області
у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у
січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51,8
млрд.грн (у січні–вересні 2017р. – на 31,6 млрд.грн).
У загальному обсязі реалізації 56,4% становила продукція переробної
промисловості, 34,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, 8,6% – 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 (17,7%), виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,1%), харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,9%), машинобудування (7,3%).
Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової
продукції склала 2,9%, 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 7,2% у січні–вересні 2017р. до 24,6% у
січні–вересні поточного року. Питома вага реалізованої промислової
продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва
паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,5%,
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,5%,
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – 5,4%, добування сирої нафти та природного газу – 4,5%.
В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за
основними промисловими групами 69,6% займали товари проміжного
споживання, 13,2% – споживчі товари короткострокового та тривалого
використання, 13,1% – енергія, 4,1% – інвестиційні товари.
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Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–жовтні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–жовтні 2018р.
підприємствами області виконано будівельних робіт на суму2218 млн.грн, або
2,2% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 124,1%.
Серед регіонів України за індексом будівельної продукції ІваноФранківщина посіла 4 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт – 12
місце.
Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем
минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у
1,7 раза. Водночас зведення будівель зменшилося на 8,2%, у т.ч. нежитлових
– на 13,9%. Будівництво житлових будівель зросло на 0,9%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали
55,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт,капітальний і
поточний ремонти – 38,2% та 6,5% відповідно.
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Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-BUD.htm
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Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області
у січні-вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. в області
прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель
нового будівництва, що на 27% менше обсягів січня–вересня попереднього
року. У сільській місцевості, де збудовано 63,6% загальнообласного обсягу
житла (164,5 тис.м2), у порівнянні з січнем–вереснем 2017 року обсяги
збільшилися на 4,7%. Водночас, у міських поселеннях, на які припадає 36,4%
(94,3 тис.м2), обсяги зменшились у 2,1 раза.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1880,8 м2 житла. За
цим показником область посіла 6 місце серед регіонів держави, за обсягом
прийнятого в експлуатацію житла – 7 місце.
Переважну
частку
новозбудованого
житла прийнято
в
експлуатацію в одноквартирних будинках – 78,2% загального обсягу або 202,3
тис.м2, обсяги зведення якого збільшились порівняно з січнем–вереснем 2017
року на 5,9%. Водночас, введення в експлуатацію житла у будинках з двома
і більше квартирами зменшилось у 2,8 раза і склало 56,5 тис.м2 (21,8%
загального обсягу).
Упродовж січня–вересня 2018р. в області здано в експлуатацію 2023
квартири. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив 127,9
м2 загальної площі, у тому числі в сільській місцевості – 136,3 м2, у міських
поселеннях – 115,5 м2.
Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва
прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської міської
ради (23,1% загальнообласного
показника) та
у
Тисменицькому
районі (12,1%). Суттєві обсяги житла прийняті також на території Яремчанської
міської ради (8,3%) та в Коломийському (7,1%), Богородчанському
(6,8%), Надвірнянському (6,6%), Рожнятівському (6,5%)районах і місті Коломиї
(6% загальнообласного обсягу).
Збільшення обсягів прийняття нового житла порівняно з січнем–вереснем
2017 року досягнуто у 8 районах та 3 містах обласного значення, з них
найбільше у Рогатинському районі (у 2,9 раза) та Болехівській міській раді (у
1,7 раза). Разом з тим, в обласному центрі допущено значний спад обсягу
збудованого нового житла (у 2,6 раза).
Крім того, за 9 місяців 2018 року населенням збудовано дачні та
садові будинки загальною площею 2,4 тис.м2, що на 42,9% менше порівняно з
відповідним періодом попереднього року.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Діяльність автотранспортного комплексу області
у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018 року
автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)
на комерційній основі замовникам доставлено 3,7 млн.т вантажів та виконано
транспортну роботу в обсязі 816,6 млн.ткм.Більше три чверті вантажних
автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних
автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла 13
місце серед регіонів держави.
Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок,
гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення
кар’єрів, мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва
природних добрив, деревина та вироби з деревини, харчові продукти та зернові
вантажі.
Послугами
пасажирського
автомобільного
транспорту (з
урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у січні–
вересні 2018 року скористались 50,3 млн. пасажирів, що на 8,5% більше, ніж
за аналогічний період попереднього року. Майже 65% обсягів пасажирських
автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких
перевезено 32,4 млн. пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився
на 11,8% і склав 965 млн.пас.км.
Частка пасажирських автоперевезень області у загальному їх обсязі в
Україні у січні–вересні 2018 року склала 3,5%. За обсягами пасажирських
автоперевезень область посіла 14 місце серед регіонів держави.

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-06
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-TRANSP.htm
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До Дня залізничника
Головне управління статистики інформує. На кінець 2017 року
експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування в області
склала 494 км. На 1000 квадратних кілометрів території області припадає 35,5
км залізничних колій. За їх щільністю Івано-Франківщина посідає 11 місце
серед регіонів України.
У січні–вересні 2018 року рухомим складом залізниці відправлено 5,6
млн.т вантажів, що на 36,9% більше, ніж за аналогічний період торік.
Залізничним транспортом перевозяться, в основному, мінерально–будівельні
матеріали, хлібні вантажі, нафта і нафтопродукти, лісові вантажі, брухт чорних
металів. Найбільша частка у загальному обсязі відправлених вантажів припадає
на цемент – 29,2%.
У січні–вересні поточного року залізницею відправлено 1,9 млн.
пасажирів (за аналогічний період минулого року – 2,1 млн. пасажирів). Із
загального обсягу понад 57% перевезень здійснено в приміському сполученні.
Довідково: Відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2002
року № 1140/2002 День залізничника відзначається щорічно 4 листопада.
Інфографіка
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-06
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Оздоровлення та відпочинок дітей в області влітку 2018 року
Головне управління статистики інформує. Влітку 2018 року на
Прикарпатті функціонували 207 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в
яких провели своє дозвілля 27 тис. дітей та підлітків з усіх регіонів України та
інших держав. Із загальної кількості дітей 14,8 тис. або 55% – діти ІваноФранківщини. У порівнянні з попереднім роком кількість закладів зменшилася
на 106, а дітей, які в них перебували, – на 5,8 тис. осіб.
Для забезпечення оздоровлення дітей в області функціонували 4
позаміські заклади оздоровлення та 4 заклади оздоровлення санаторного типу,
де упродовж літа оздоровлено 1,7 тис. осіб.
Для відпочинку дітей було організовано 199 закладів (з них 160 закладів
відпочинку з денним перебуванням), у яких перебували 7,5 тис. школярів, 8
позаміських закладів відпочинку, де відпочивали 11,2 тис. дітей та 31 наметове
містечко для 2,2 тис. дітей.
Особлива увага приділялась організованому відпочинку дітей пільгових
категорій. Влітку поточного року у закладах оздоровлення та відпочинку
перебували 4,7 тис. дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 1,1 тис.
дітей, батьки яких визнані учасниками бойових дій, 0,5 тис. дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, по 0,2 тис. дітей з числа
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи та осіб з інвалідністю.
Відпочинок та оздоровлення дітей влітку забезпечували 3,6 тис.
штатних працівників, з яких 2,1 тис. осіб педагогічного персоналу, 0,2 тис.
медичних працівників.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-TURIZM.htm
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Зовнішня торгівля області товарами у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р.
становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–
вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07.
Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область
посіла перші місця.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі
108 країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,
Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 436
млн.дол. США або 63,5% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився
у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. в 1,5 раза.
У товарній структурі експорту області значну частку 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, живiтварини, продукти тваринного походження.
У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на
499,1 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації,
Німеччини, Китаю, Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 262,7 млн.дол. США або 41% від
загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–вересня 2017р. на
3,9%.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги
мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту
полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та
виробів з них.
Довідки за телефоном: (0342) 53-35-17
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Індекс споживчих цін у жовтні 2018 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.
За даними Державної служби статистики, інфляція у жовтні 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) становила 1,7%, з початку року
– 7,4%, в області – 1,5% та 7,2% відповідно.
Приріст споживчих цін у жовтні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від
1,2–1,7% у Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернівецькій, м.Києві,
Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій,
Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській областях до 1,8–2,5% у
Волинській,
Київській,
Кіровоградській,
Рівненській,
Хмельницькій,
Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській, Закарпатській та Донецькій
областях.
На споживчому ринку області у жовтні п.р. ціни на продукти харчування
та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 4,8% та 3,5%)
подорожчали овочі та яйця. На 2,4–1,0% зросли ціни на макаронні вироби,
хліб, молоко та молочні продукти, сало, продукти переробки зернових, рис,
м’ясо та м’ясопродукти, олію соняшникову. Водночас на 5,0% подешевшали
фрукти, на 2,9% – цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,8%, у
т.ч. алкогольні напої – на 4,6%, тютюнові вироби – на 1,5%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% спричинено в основному
подорожчанням палива та мастил на 5,7%, а також транспортних послуг на
1,3%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 3,1%, що пов’язано з подорожчанням
поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.
Довідки за телефоном: (0342) 53-39-01
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До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери
телекомунікацій області
забезпечують 59 підприємств-операторів
/ провайдерів (юридичних осіб),
якими упродовж січня–червня
2018 року
надано користувачам послуг на суму 610,1 млн.грн. Понад 70%цих послуг
надано населенню, що у розрахунку на одного мешканця області склало 322
грн. Крім того, телекомунікаційні послуги надають і фізичні особи-підприємці,
абонентами яких є значна кількість користувачів області.
У I півріччі 2018 року підприємствами сфери телекомунікацій реалізовано
послуг мобільного зв’язку на суму 409,5 млн.грн, що складає понад 67%
загального обсягу доходів від наданих послуг зв’язку, Інтернет-послуг – на 94,2
млн.грн (15,4%), фіксованого телефонного зв’язку – на 44,8 млн.грн (7,3%),
послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного
обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – на
12,4 млн.грн (2%).
Оскільки значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно
послугами різних операторів мобільного зв’язку, число абонентів перевищує
кількість мешканців області. На початок липня 2018 року абонентська база
мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, з яких 1,5 млн. –
населення. За кількістю абонентів мобільного зв’язку серед регіонів України
Івано-Франківщина посідає 13 місце.
Упродовж I півріччя 2018 року за допомогою підприємств-провайдерів
(юридичних осіб) до всесвітньої мережі Інтернет підключились45,6 тис.
користувачів і на 1 липня 2018 року їх кількість склала 615,7 тисячі. Із
606,4
тис.
загальної
кількості
абонентів
мережі
Інтернет
користуються широкосмуговим доступом, з них 124,2 тис. – фіксованим
доступом, 482,2 тис. – безпроводовим.
Мережа фіксованого телефонного зв’язку області на 1 липня 2018
року налічувала 106,4 тис. абонентів, з них 74,4 тис. – населення. Зі 100 сімей
області лише 17 продовжують користуватися стаціонарним зв’язком, серед
міського населення цей показник склав 20 сімей, серед сільського –
13. У міській та сільській місцевості продовжується тенденція до зменшення
кількості домогосподарств, які користуються послугами стаціонарного зв’язку.
Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку
встановлено в Україні згідно з Указом Президента України від 11 листопада
1994 року.
Інфографіка
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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд

Населення
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на
1
вересня 2018р. становила 1374,9 тис. осіб, з них 606 тис. проживали у
міських поселеннях, 768,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня
2018р. кількість жителів зменшилась на
2,6 тис. осіб. Зменшення
чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на
3 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,4
тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 8,5 тис. осіб,
померлих – 11,5 тис. осіб проти 9,1 та 11,6 тис. осіб відповідно у січні–
серпні 2017р.
Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні
2018р. становила 188,8 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше
порівняно з серпнем 2018р.
За
даними
державної
служби
зайнятості,
кількість
зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 8,6 тис. осіб, з
них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 57,6%
загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2018р. в цілому по
області становив 1%, у сільській місцевості – 1,1%, у міських поселеннях –
0,9% населення працездатного віку.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю, у вересні 2018р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2219,3 грн, або 59,6% законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на15,3% і
на кінець місяця становила 2610 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по
області на кінець вересня 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–вересні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7427 грн, що на 25,2% більше,
ніж у відповідному періоді 2017р.
З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної
промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують
середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної
плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших
видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2018р. порівняно з
відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства) на 1 жовтня 2018р. склала 39,7 млн.грн, або 2,7% фонду оплати
праці, нарахованого у вересні 2018р. Упродовж вересня 2018р.
заборгованість збільшилась на 4,3%. Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати
заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн.
На економічно активні підприємства припадає 57,2% загальної суми
боргу, на підприємства-банкрути – 42,8%.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
промисловість (54,5%), сферу охорони здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).
Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 86,9 тис. домогосподарств, із них у
міських поселеннях – 44,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості –
42,6 тис.
Сума
призначених субсидій
у
січні–вересні 2018р.
склала 34,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 17 млн.грн, у сільській
місцевості – 17,2 млн.грн.
Крім того, у січні–вересні 2018р. 18,2 тис. домогосподарствам 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–вересні 2018р. становила 54,6
млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні
2018р. становив 112,3 грн (у серпні 2018р. – 97,6 грн); на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3110,3 грн (у серпні 2018р. –
3187,7 грн).

Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні
2018р. становив 15278,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу
січня–вересня 2017р. У вересні 2018р. порівняно із серпнем оборот роздрібної
торгівлі зменшився на 3,5%, а з вереснем 2017р. – збільшився на 11,9%.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні
2018р. становив 9143,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,3% більше обсягу
січня–вересня 2017р. У вересні п.р. роздрібний товарооборот становив 1125,7
млн.грн і у порівнянних цінах проти вересня 2017р. зріс на 12,5%, проти серпня
2018р. – зменшився на 3,5%.
Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2018р.
порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 101,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 106,9%, у господарствах населення – 99,5%.
Індекс продукції рослинництва становив 101,8%, продукції тваринництва
– 101,2%.
Станом на 1 жовтня 2018р. виробництво зернових і зернобобових
культур (у початково оприбуткованій масі) становило 588,4 тис.т, що на
4,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої
площі одержано по 43,9 ц зерна (на 4,7 ц менше, ніж на 1 жовтня торік).
Картоплі всіма категоріями господарств зібрано 1008,6 тис.т, що на 1%
більше, ніж на 1 жовтня 2017р., культур овочевих відкритого грунту отримано
125,1 тис.т (на 5,1% більше).
Виробництво плодоягідної продукції зросло на 13% і склало 46,7
тис.т.
За січень–вересень 2018р. реалізовано на забій 84,2 тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з
січнем–вереснем 2017р., вироблено 316,8 млн.шт яєць (на 9,6% більше) та
335,8 тис.т молока (на 4,9% менше).
За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна кількість великої
рогатої худоби склала 152,7 тис. голів, що на 3,5% менше, ніж на 1
жовтня 2017р., у т.ч. корів – 90,1 тис. (на 2,7% менше); овець та кіз –
32,4 тис. (на 2,1% менше), свиней – 328,8 тис. (на 0,5% більше), птиці всіх
видів – 5767,1 тис. голів (на 33% більше).
Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами
власно виробленої продукції за січень–вересень 2018р. порівняно з січнем–
вереснем 2017р. зріс на 13,4%, у т.ч продукції тваринництва – на 28,7%,
рослинництва – знизився на 3,7%.
На 1 жовтня 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім
малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових

та зернобобових культур, було в наявності 156,4 тис.т зерна, що на 38,3%
менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 26,4
тис.т, що на 18,9% більше, ніж на 1.10.2017р.
Промисловість
За підсумками січня–вересня 2018р., індекс промислової продукції склав
113,1%, у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2017р. –
відповідно 102,2% та 102%.
Приріст продукції у січні–вересні 2018р. спостерігався за усіма видами
промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів –
на 4,8%, переробній промисловості – на 24,2%, постачанні електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря – на 8,7%.
Збільшення випуску продукції проти січня–вересня 2017р. одержано у
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 3,2 раза, харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 40,2%, у виробництві, передачі та
розподіленні електроенергії – на 9,9%, в добуванні корисних копалин та
розробленні кар’єрів – на 8,9%, виробництві гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,2%, добуванні сирої
нафти та природного газу – на 4,6%, виготовленні виробів з деревини,
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,1%, машинобудуванні –
на 3,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих
виробів, крім машин і устатковання – на 1,9%.
Разом з тим, на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
Підприємствами області у січні–вересні 2018р. реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на 51,8 млрд.грн.
Будівництво
У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 1989 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з
відповідним періодом 2017р. становив 127,2%.
Інженерних споруд зведено у 1,8 раза більше, ніж у січні–вересні
2017р. Водночас зведення будівель зменшилося на 11,7%, у т.ч. нежитлових
– на 16,8%, житлових – на 3,8%.
Транспорт

У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи
автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т
вантажів, що складає 89% обсягу вантажних перевезень січня–вересня
попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,8 млн.т вантажів
або 58,9% обсягу січня–вересня 2017р., вантажооборот становив 813,3 млн.ткм
або 90,4% обсягу відповідного періоду 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом
фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту
скористались 63,9 млн. пасажирів, що на 8,9% більше, ніж у січні–вересні
2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі 1032,4 млн.пас.км або на 12,3% більше обсягу січня–
вересня 2017р.
Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
області у січні–серпні 2018р. становили 610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6
млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза,
імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60
млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 385,2
млн.дол. США або 63,1% від загальнообласного обсягу експорту.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у
вересні 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем склав 101,9%, з
початку року – 105,6% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 101,5% та 105,6%
відповідно.
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Стан виплати заробітної плати на підприємствах,
в установах, організаціях м.Івано-Франківська

станом на 1 жовтня 2018 року
Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати
заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій
м.Івано-Франківська на 1 жовтня 2018р. становила 16,8 млн.грн, що складає
42,3% від загальної суми боргу по області.
Порівняно з 1 вересня 2018р. сума боргу зменшилась на 2%.
У структурі загальної суми заборгованості 81% припадає на підприємства,
щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом, 19% – на економічно активні
підприємства.
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на
підприємства промисловості (96,6% від загальної суми боргу) та будівництва
(3,1%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-OPLATA_PRACI.htm
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Стан виплати заробітної плати
на підприємствах, в установах, організаціях
міст і районів області станом на 1 жовтня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018р.
заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,
установ, організацій області становила 39,7 млн.грн, що складає 2,7% фонду
оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.
Порівняно з 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився
на 1,6 млн.грн, або на 4,3%. Збільшення заборгованості спостерігалося у
Рогатинському (на 2,1 млн.грн), Богородчанському (на 1,3 млн.грн),
Тисменицькому (на 145,7 тис.грн), Косівському (на 65,4 тис.грн), Тлумацькому
(на 27,1 тис.грн) районах та у м.Калуші (на 18,8 тис.грн). Виник борг у
м.Бурштині в сумі 744,4 тис.грн. Водночас, зменшення суми заборгованості
упродовж вересня спостерігалося у Городенківському (на 2,2 млн.грн) та
Надвірнянському (на 151,7 тис.грн) районах, м.Івано-Франківську (на 335,8
тис.грн).
На підприємства обласного центру припадає 42,3% загальної суми
заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району –
25,9%, Косівського – 10,8%, Тисменицького – 9,6%, Богородчанського –
4%, Городенківського – 2,5%, Надвірнянського – 0,7% та Тлумацького –
0,6%, міст Бурштина та Калуша – 1,9% та 1,7% відповідно. На підприємствах
решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.
Заборгованість підприємств області за рахунок коштів місцевих бюджетів
станом на 1 жовтня 2018р. склала 16,2 млн.грн, з них у підприємств
Рогатинського району – 10,3 млн.грн, Косівського – 3,3 млн.грн,
Богородчанського – 1,6 млн.грн та Городенківського – 1 млн.грн.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в
цілому по області на економічно активні підприємства припадає 57,2% суми
боргу. У підприємств Богородчанського, Городенківського, Косівського,
Рогатинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%,
Надвірнянського та Тисменицького районів – 34,7% та 32,9% відповідно,
м.Івано-Франківська – 19%.
У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, м.ІваноФранківську – 81% суми боргу, Тисменицькому районі – 67,1%,
Надвірянському районі – 65,3% утворено на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом (по області цей показник складає 42,8%).
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EXOPLATA_PRACI.htm
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Основні структурні показники діяльності
суб'єктів господарювання міст та районів області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області діяло 49,8
тис. суб’єктів господарювання, з них 7,6 тис. (15,3%) – підприємства (юридичні
особи) та 42,2 тис. (84,7%) – фізичні особи-підприємці. Найбільша частка від
загальнообласної кількості суб’єктів господарювання припадає на міста ІваноФранківськ (30,9%), Коломия (7,8%) та Калуш (6,4%), а також Косівський
(6,2%), Надвірнянський (5,6%), Коломийський (5,1%), Тисменицький (4,9%) та
Долинський (4,8%) райони, у решті міст обласного значення та районів вона
коливається в межах 4%–1,9%, крім м.Бурштина (0,9%). Майже у всіх містах
обласного значення та районах, за винятком міст Івано-Франківська і Калуша,
Калуського та Тисменицького районів, суб’єкти господарювання – це суб’єкти
середнього та малого підприємництва. Частка фізичних осіб-підприємців у
загальній кількості суб’єктів господарювання області серед міст обласного
значення та районів коливалася від 66% у Рогатинському районі, 76,9%–77,9% –
у м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі, 82,5%–89,9% – у Галицькому,
Тисменицькому, Городенківському, Калуському, Долинському,
Верховинському районах, містах Бурштині, Калуші, Коломиї до 90,2%–92,6% –
у містах Яремче та Болехові, Богородчанському, Рожнятівському,
Снятинському, Косівському, Надвірнянському та Коломийському районах.
В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у
порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб або на 1,4% більше. При цьому
кількість зайнятих на підприємствах становила 91,9 тис. осіб або 55% від
загальної кількості зайнятих в економіці області, відповідно фізичних осібпідприємців та зайнятих у них працівників налічувалося 75,1 тис. осіб або 45%.
Більшою була кількість працівників, зайнятих на підприємствах, у містах ІваноФранківську (67% загальної кількості зайнятих працівників у суб’єктів
господарювання) та Калуші (64,5%), Рогатинському (72,3%), Тлумацькому
(66,7%) та Тисменицькому (58,2%) районах, у решті міст обласного значення та
районів області переважала кількість фізичних осіб-підприємців та зайнятих у
них осіб.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання
області у 2017 році склав 95,6 млрд.грн, що на 18,7% більше, ніж за попередній рік,
при цьому на підприємства припадало 83,2% загальнообласного обсягу.
Понад 45% обсягів реалізованої у 2017 році продукції (товарів,
послуг) припало на суб’єкти господарювання м.Івано-Франківська. Значно зросла
частка суб’єктів підприємницької діяльності м.Калуша у загальнообласному обсязі
реалізованої продукції – з 6,6% за 2016 рік до 13,4% за 2017 рік. Порівняно
вагомими були обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами
господарювання Тисменицького (7,7%), Рогатинського (3,7%), Надвірнянського
(3,2%), Калуського (2,8%), Долинського (2,7%), Рожнятівського (2,6%) районів,
міст Коломиї (2,9%) та Яремче (2,7%). Частка загальнообласних обсягів реалізації
Городенківського, Коломийського та Тлумацького районів склала по 1,9%,
Снятинського району – 1,8%, питома вага решти міст обласного значення та
районів – від 1,3% (Косівський район) до 0,3% (м.Бурштин).

Фізичні особи-підприємці області забезпечили 16,8% загального обсягу
реалізованої продукції (товарів, послуг). Значним був внесок фізичних осібпідприємців у загальний обсяг реалізації суб’єктів господарювання і коливався
від 69,9% у Косівському районі, 65,3% – у Верховинському, 44,4% – у
Рожнятівському, 37,7%–31% – у Долинському, Снятинському
Богородчанському, Коломийському та Галицькому районах, до 22,8% і 21,4% –
у Городенківському та Надвірнянському районах відповідно. Серед міст
обласного значення внесок фізичних осіб-підприємців до загального обсягу
реалізації продукції (товарів, послуг) склав у м.Бурштині 55,4%, Болехові –
38,9%, Коломиї – 36,5%. У решті міст обласного значення та районах цей
показник становив від 13,5% у м.Яремче та Тлумацькому районі до 7,2% – у
Рогатинському районі.
Довідково: Показники по підприємствах (юридичних особах) сформовано
без урахування даних структурних підрозділів, головна організація яких
розташована в іншому адміністративно-територіальному угрупуванні, ніж
саме підприємство.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13
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Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську
у січні–жовтні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–жовтень 2018р.
підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів порівняно з
аналогічним періодом попереднього року на 34,3% зменшено 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 більше вироблено масла вершкового жирністю не більше
85%, виробів макаронних, варених або неварених, начинених м’ясом, рибою,
сиром або іншими продуктами у будь-якій пропорції, продуктів молоковмісних,
пива солодового на 28,6% – у 1,7 раза. Крім того збільшено випуск виробів
здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком,
рогаликів тощо) на 21,3%, соусів і продуктів для приготування соусів – на 6,4%,
сиру плавленого – на 4,5%.
Протягом січня–жовтня п.р. зменшено випуск хліба та виробів
хлібобулочних нетривалого зберігання на 6,7%, печива солодкого – у 1,7 раза,
яловичини і телятини заморожених – у 10,5 раза. Крім того, зменшено
виробництво сиру свіжого неферментованого, тортів, виробів кондитерських з
цукру чи його замінників, з вмістом какао (на 1,4–12,4%), молока і вершків
коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів,
карамелі, тофі (ірису) та солодощів аналогічних 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 (на
14,2–23,4%), 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 (у
2,2–8,4 раза). На рівні січня–жовтня 2017р. вироблено маргарину і продуктів
пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів, напоїв безалкогольних,
які не містять молочного жиру (квасу).
Підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–жовтні 2018р. збільшено
виробництво жакетів, блейзерів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, в 1,6
раза, пальт та плащів, жіночих та дівчачих – на 40,4%.
У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності
спостерігалося збільшення виробництва етикеток та ярликів з паперу чи картону
друкованих, самосклеювальних у 15,2 раза, вікон, дверей балконних та їх рам, з
деревини – у 2,5 раза, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного
покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід,
конвертів з паперу чи картону, коробок та ящиків, з паперу або картону
гофрованих – на 13,3–34,7%, проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції,
віддрукованої, журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків,
ордерів та квитанцій з паперу чи картону, деревини (крім хвойних чи тропічних

порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної,
завтовшки більше 6 мм, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – на 2,7–
9,8%. Випуск виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини,
зменшено на 2%, шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж
розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини
листяних порід, гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини,
залишків або відходів рослинного походження, етикеток та ярликів з паперу чи
картону друкованих (крім самосклеювальних) – на 20% – в 1,7 раза.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–жовтні 2018р.
збільшено випуск шампунів на 35,1%. При цьому зменшено виробництво
засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, на 26,2%,
речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які
містять або не містять мило – у 2,3 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 2,1 раза, елементів
конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного,
розчинів бетонних, готових для використання, плиток, плит, черепиці та виробів
подібних з цементу, бетону або каменю штучного на 7,1–15,2%. Разом з цим
зменшено випуск виробів домашнього вжитку та виробів для туалетних кімнат,
з пластмас на 16,8%, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас –
у 1,5 раза.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів
збільшено випуск листів профільованих (ребристих) холодно-деформованих або
оброблених у холодному станi, зі сталі нелегованої. При цьому зменшено
випуск конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, конструкцій,
виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних,
інших, блоків дверних й віконних з алюмінію, виробів кованих або
штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних в 1,8–3,4 раза.
Серед продукції машинобудування зросло виробництво люстр та інших
світильників електричних стельових та настінних на 6,3%, інструментів й
апаратури для автоматичного регулювання і керування – на 15%, машин
пральних, побутових, клапанів запірних інших, сталевих, фільтрів
всмоктувальних повітряних для двигунів внутрішнього згоряння – на 19,5% – в
1,7 раза. Водночас зменшено виробництво газомірів (уключаючи калібрувальні)
на 30,9%, верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих
пластмас і матеріалів твердих подібних – на 33,4%.
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Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів
області
у січні–вересні 2018 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2018р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
51,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.
Підприємства міста Калуша забезпечили 29,1% загальнообласного обсягу
реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції.
Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст
Бурштина (22,1% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська (17,6%), а
також Тисменицького (9,1%), Долинського (7%), Рожнятівського (4,5%) та
Надвірнянського (3,5%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств
Рогатинського району склала 1,8%, м.Коломиї – 1,4%, 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 37,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник
у містах Бурштині (736,6 тис.грн) та Калуші (226,3 тис.грн), Тисменицькому
(57,1 тис.грн) і Долинському (52 тис.грн) районах.
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Зовнішня торгівля товарами міст і районів області
у січні-вересні 2018 року
Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили
686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти аналогічного періоду 2017р.
обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту – 1,07.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 108 країн
світу.
Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам
м.Калуша (52,7% загальнообласних обсягів) та обласного центру (24,8%). Вагомими були
обсяги експорту з Тисменицького (6,5%), Рожнятівського (3,7%), Долинського (3%),
Рогатинського (2,6%) районів та м.Коломиї (1,9%). Питома вага решти міст обласного
значення та районів склала від 0,9% у Надвірнянському районі та м.Болехові до 0,1% у
Богородчанському районі.
У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. значно (у 3,7 раза) збільшилися обсяги
експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції
хімічної
промисловості,
мінеральних
продуктів), на
46,2%
–
з
Рожнятівського району (деревини і виробів з деревини, паперу та картону), на 38,1% – з
м.Яремче (деревини і виробів з деревини). Більше, як на чверть зросли відвантаження за
межі країни з Тисменицького району (мінеральних продуктів, продуктів тваринного
походження, частин до взуття) та м.Коломиї (деревини і виробів з деревини, текстильних
матеріалів та текстильних виробів). В межах 13,5%–9,2% збільшився експорт товарів з
Рогатинського, Надвірнянського та Снятинського, на 7,4%–1,8% – з Долинського,
Верховинського та Галицького районів. Водночас, вагомо зменшилися відвантаження
товарів за межі країни з Тлумацького (у 9,3 раза) та Коломийського (у 4,7 раза) (в
основному зернових культур), а також з Калуського і Городенківського (на 22,8% і 16,3%)
районів, міст Івано-Франківська та Болехова (на 13,3% і 3,7% відповідно),
Богородчанського і Косівського (на 4,3% та 0,1%) районів.
Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання
міст Калуша (52% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (30,6%),
Тисменицького (7,3%) і Рожнятівського (2%) районів. Частка обсягів м.Коломиї,
Калуського і Долинського районів склала 1,8–1,2%. Питома вага надходжень до решти
міст обласного значення та районів становила 0,8–0,1%.
У порівнянні з 9 місяцями 2017р. обсяги імпорту товарів збільшилися більше, як у
половині міст та районів області. Зокрема, у 2,9 раза зросли обсяги товарів, які отримали
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності м.Калуша, (насамперед за рахунок мінеральних
продуктів, продукції хімічної промисловості) та Галицького району (механічних та
електричних машин), на 37,9%–– Коломийського (продуктів рослинного походження,
механічних машин, засобів наземного транспорту), на 37,7% – Верховинського
(механічних та електричних машин), на 29,4% – Надвірнянського (продукції хімічної
промисловості, чорних металів та виробів з них, живих тварин) районів, на 28,4% –
м.Яремче (механічних та електричних машин). На 26%–20,9% збільшилися обсяги
імпорту у містах Болехові і Івано-Франківську, Калуському районі, на 14,2%–11% – у
Рогатинському районі, м.Коломиї, на 2,5% – у Городенківському районі. У решті
районів області надходження з-за меж країни зменшилися, зокрема, у 2,9 раза – у
Рожнятівському, у 2,5 раза – у Снятинському, на 30,8% – у Богородчанському, на 29,3% –
у Тисменицькому, на 17,2% – у Тлумацькому, на 4,1%–1,5% – у Косівському та
Долинському районах.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення
Станом на 1 вересня 2018р. у м.Івано-Франківську та селах,
підпорядкованих міськраді, за оцінкою, проживало 258,4 тис. осіб, у томучислі
в обласному центрі – 235,1 тис., у сільській місцевості – 23,3 тис. Упродовж
січня–серпня 2018р. чисельність населення збільшилась на 878 осіб. Такі зміни
відбулись за рахунок природного (на 113 осіб) та міграційного (на 765 осіб)
приростів населення.
Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. порівняно з аналогічним
періодом 2017 року збільшилась з 1593 до 1601 особи, померлих – зменшилась з
1498 до 1488 осіб відповідно.
Зайнятість та безробіття
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих
безробітних на кінець вересня 2018р. становила 1474 особи проти 1492 осіб на
кінець серпня 2018р. Із загальної кількості безробітних 65,1% становили жінки.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю у вересні 2018р., становила 1178 осіб. Середній розмір допомоги по
безробіттю становив 2886,8 грн, що складає 77,5% законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 4,7% і на
кінець місяця становила 1504 одиниці.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на
кінець вересня 2018р. становило 1 особу.
Заробітна плата
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях (включаючи підприємства-банкрути та
економічно неактивні підприємства) впродовж вересня 2018р. зменшилась на
335,8 тис.грн, або на 2%, і на 1 жовтня 2018р. склала 16,8 млн.грн, або 42,3%
від загальної суми боргу по області.
На підприємства-банкрути припадає 81% загальної суми боргу, на
економічно активні підприємства – 19%.
Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (96,6% від
загальної суми боргу), будівництва (3,1%) та сфери адміністративного та
допоміжного обслуговування (0,3%).

Соціальний захист
У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 15,1 тис. домогосподарств, з них 14 тис. –
домогосподарства обласного центру.
Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. становила 7,1 млн.грн,
з неї 6,3 млн.грн – для домогосподарств м.Івано-Франківська.
Середній розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне
домогосподарство у вересні 2018р. становив 244,2 грн (у серпні 2018р. – 230,8
грн).
Промисловість
У січні–вересні 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції (товарів, послуг) на 9105,9 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації промислової продукції склала 17,6%.
У структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості
за основними промисловими групами 63,8% займалиспоживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 20,3% – інвестиційні товари,
15,9% – товари проміжного споживання.
Будівництво
У січні–вересні 2018р. підприємствами обласного центру виконано
будівельних робіт на суму 1529,7 млн.грн, або 76,9% загальнообласного обсягу.
Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив
148%.
Транспорт
Автомобiльним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
міста у січні–вересні 2018р. доставлено замовникам 1,5 млн.т вантажiв та
виконано вантажооборот в обсязі 307,7 млн.ткм, що становило відповідно
105,7% та 77,9% обсягів січня–вересня 2017р.
Автомобільним та тролейбусним транспортом міста у січні–вересні
2018р. надано послуг 34,7 млн. пасажирів, у тому числі автотранспортом
фізичних осіб-підприємців – 14,2 млн. пасажирів. Пасажирооборот за цей період
склав 413,4 млн.пас.км або на 21,3% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зовнішня торгівля товарами
Обсяги експорту товарів у січні–серпні 2018р. склали 152,8 млн.дол.
США, імпорту – 168,9 млн.дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2017р.
обсяги експорту зменшилися на 14,6%, імпорту – збільшилися на 18,9%.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 16,1 млн.дол. США,
коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,90.
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