Прес-випуск
Роздрібна торгівля області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу
підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–вересні 2016р.
населенню реалізовано товарів на 26,6 млрд.грн, що у фактичних цінах більше, ніж за
відповідний період попереднього року, на 11,8%, у порівнянних цінах (враховуючи індекс
споживчих цін) – на 3,7%. У розрахунку на одну особу населення у січні–вересні
поточного року в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2140 грн (по
Україні – на 2156 грн). За показником обороту роздрібної торгівлі на одну особу ІваноФранківщина посіла десяте місце серед регіонів держави.
У структурі обороту роздрібної торгівлі області понад 30% обсягу забезпечили
підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–вересні 2016р.
продано товарів на 8,3 млрд.грн, що проти відповідного періоду минулого року у
фактичних цінах більше на 12,1%, у порівнянних – на 3,8%.
На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні
ринки припадало 29% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.
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Прес-випуск
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016р. від усіх
постачальників
на
переробні
підприємства
області
надійшло
9,8
тис.т
сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 18,2% менше порівняно з відповідним
періодом 2015р.; молока сирого всіх видів закуплено 19,9 тис.т або на 14% більше. Частка
підприємств
у
загальному
обсязі
закупівлі
переробними
підприємствами
сільськогосподарських тварин склала 98,7% проти 97,1% у січні–вересні 2015р., молока –
45,6 % проти 42,7%.
Переробними підприємствами у січні–вересні 2015р. використано також для
переробки 6,2 тис.т власно вирощених тварин (на 41,7% менше, ніж у січні–вересні
2015р.) та 1,7 тис.т власно виробленого молока (на 23,9% менше).
Середні ціни, по яких переробні підприємства закупляли сільськогосподарських
тварин, становили 23314,5 грн за т, молоко – 3921,1 грн за т проти 24340,2 грн та 3249,9
грн за т відповідно в попередньому році.
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Прес-випуск
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
підприємствами та організаціями області за вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. У вересні 2016р. підприємствами і
організаціями області використано 30 млн.м3 газу природного, 313,8 тис.т кам’яного
вугілля, 6,3 тис.т палива дизельного, 1 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,
включаючи газовий конденсат. У порівнянні з вереснем 2015р. зменшилося споживання
нафти сирої, включаючи газовий конденсат, на 35,8%, газу природного – на 17,2%,
вугілля кам’яного – на 8,2%. Разом з тим, збільшилося споживання бензину моторного
на 4% та палива дизельного – на 0,3%.
Через мережу АЗС за вересень 2016р. населенню реалізовано 4,4 тис.т палива
дизельного та 4,1 тис.т бензину моторного. Обсяги реалізації населенню палива
дизельного та бензину моторного порівняно з вереснем 2015р. зменшилися на 18,1%
і 9,4% відповідно.
Станом на 1 жовтня 2016р. у споживачів та постачальників області залишки
кам’яного вугілля становили 202,7 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, –
16,3 тис.т, мазутів топкових важких – 7,7 тис.т, палива дизельного – 5,4 тис.т, бензину
моторного – 0,9 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року
залишки бензину моторного збільшилися на 42,3%, нафти сирої, включаючи газовий
конденсат, – на 0,3%. Водночас, залишки вугілля кам’яного зменшилися на 37,2%,
мазутів топкових важких – на 9,2%, палива дизельного – на 4,7%.
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Прес-випуск
Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У вересні 2016р. порівняно з попереднім
місяцем та вереснем 2015р. індекс промислової продукції становив відповідно 102,7% та
97,8%, за підсумками січня–вересня 2016р. – 92,4%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти січня–вересня 2015р.
обсяги виробництва продукції скоротилися на 12,7%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та
природного газу – на 13,9%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та
розробленні кар’єрів приріст промислової продукції становив 26,8%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції склав 101,1%.
Збільшення випуску продукції у січні–вересні п.р. проти відповідного періоду торік
одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності на 1,3%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – на 11,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устатковання – на 22,1%, машинобудуванні – на 62,2%.
Поряд із цим у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги
випуску продукції скоротилися на 34,9%, у текстильному виробництві, виробництві одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 23,9%, хімічних речовин і хімічної
продукції – на 17,2%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря індекс промислової продукції склав 88,8%. Електроенергії вироблено 6299,9
млн.кВт·год, що на 15,8% менше, ніж у січні–вересні 2015 року.
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Прес-випуск
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–серпні
2016 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–серпні
2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 21 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 4 млрд.грн (за січень–серпень 2015р. – 18,7 млрд.грн та 3,4 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 49,3% становила продукція підприємств переробної
промисловості, 42,2% – з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря, 7,7% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,8% – водопостачання;
каналізації, поводження з відходами.
Близько 84% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності,
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції та підприємствами машинобудування.
Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової
продукції склала 2%, що відповідає 15 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств
області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду
діяльності склав 7,9%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – 4,7%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря – 4%, добування сирої нафти та природного газу – 3,1%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%,
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано
на 15,2 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині
(319,3 тис.грн), Калуші (27,3 тис.грн) та Івано-Франківську (24,7 тис.грн), Тисменицькому
(30,2 тис.грн), Долинському (21,6 тис.грн) і Рожнятівському (21,4 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 50,5%
займала енергія, 33,3% – товари проміжного споживання, 13,6% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,6% – інвестиційні товари.
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Прес-випуск
До Дня працівників харчової промисловості
Головне управління статистики інформує. Харчова промисловість є однією з
провідних галузей промисловості Івано-Франківщини. За останні 5 років її частка у
загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції зросла з 10,4% до 19,6%. У
підприємства галузі вкладено майже 44% обсягу капітальних інвестицій та 52% обсягу
іноземних інвестицій, спрямованих у розвиток промисловості області у 2015р. У
виробництві зайнято 5,1 тис. осіб або майже 12% кількості працюючих у промисловості.
Потужними виробниками продуктів харчування та напоїв в області виступають
акціонерні товариства «Івано-Франківський м’ясокомбінат» та «Городенківський
сирзавод»,
товариства
з
додатковою
відповідальністю
«Івано-Франківський
міськмолокозавод» та «Івано-Франківський хлібокомбінат», товариства з обмеженою
відповідальністю «Карпатська горілчана компанія», «Імперово-Фудз», «Виробничокомерційна фірма «Варто», дочірне підприємство «М’ясопереробний комплекс «Росана»
ТОВ «Росан-Агро».
Незважаючи на негативну динаміку промислового виробництва, коли на відміну від
попередніх років у 2015р. індекс промислової продукції на підприємствах з виробництва
харчових продуктів та напоїв склав 58,1% (у січні–серпні п.р. – 65,2%), майже третина їх
здійснювали інноваційні заходи – ними освоєно виробництво 35 найменувань
інноваційної продукції, впроваджено у виробництво 5 нових технологічних процесів,
придбано 7 нових технологій та реалізовано інноваційної продукції на 18,6 млн.грн.
У підприємства галузі за минулий рік було інвестовано 896,5 млн.грн, за І півріччя
п.р. – 1118,7 млн.грн. Іноземними інвесторами у виробництво харчових продуктів і напоїв
станом на 01.07.2016р. спрямовано 330,1 млн.дол. США акціонерного капіталу.
Упродовж 2015р. прийнято в експлуатацію потужності з виробництва тортів і
виробів кондитерських, виробів хлібобулочних інших з доданням підсолоджувальних
речовин на 109 т, виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів
довготривалого зберігання – на 1238 т, кормів готових для тварин – на 10 т.
Продукція харчовиків суттєво наповнює вітчизняний ринок: серед продуктів, що
реалізуються на споживчому ринку області, товари українських виробників складають
близько 93%. Понад 97% м'яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, масла
вершкового, маргарину, яєць, олії рослинної, цукру, кондитерських виробів, солі,
борошна, хлібобулочних виробів, картоплі, напоїв безалкогольних, соків, води
мінеральної – вітчизняного виробництва.
Довідково. День працівників харчової промисловості встановлений Указом Президента
№714/95 від 8 серпня 1995 та щорічно відзначається у третю неділю жовтня.
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Прес-випуск
Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 831,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,5%.
Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала
1,9%. За цим показником область посіла 14 місце серед регіонів держави, за індексом
будівельної продукції – 17 місце.
Зведення будівель зросло на 6,3%, у т.ч. нежитлових – на 39,9%. Водночас
будівництво житлових будівель скоротилося на 20,6%, інженерних споруд – на 7,5%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80% від
загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,9%
та 6,1% відповідно.
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Прес-випуск
Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2016р. становили 320,2 млн.дол.
США, імпорту – 253,7 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 39%, імпорту – на 33,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 66,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 100
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Чехії, Польщі,
Данії, Бангладеш, Німеччини, Російської Федерації, Бельгії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 199
млн.дол. США або 62,1% від загальнообласного обсягу, та збільшився у порівнянні з
відповідним періодом 2015р. на 46,9%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного
походження, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живі
тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень
полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, маси з деревини або інших
волокнистих целюлозних матеріалів, шкур необроблених, шкіри вичищеної,
текстильних матеріалів та текстильних виробів.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Чехії,
Румунії, Італії, Російської Федерації, Китаю, Угорщини.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 190,3 млн.дол. США або 75% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–серпня 2015р. в 1,5 раза.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних
та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і
обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з
деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та
виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
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Прес-випуск
Індекс споживчих цін у вересні 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у вересні 2016р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,8%, з початку року – на 6,4% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення АТО), в області – на 2,1% і 7,1%, відповідно.
Приріст споживчих цін у вересні 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1–
1,7% у Луганській, Черкаській, Донецькій, Київській, Волинській, Вінницькій,
Хмельницькій, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Сумській, Чернігівській до 1,9–
3,1% у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Харківській,
Херсонській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, м.Києві, Івано-Франківській,
Львівській та Запорізькій областях.
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Прес-випуск
До Всесвітнього дня пошти
Головне управління статистики в області інформує. Доставлення поштової
продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам області, забезпечують 2,5 тисячі
штатних працівників підприємств зв’язку, переважна більшість з яких (89%) – жінки.
Упродовж січня–червня поточного року населенню та підприємствам області
надано послуг поштового та кур’єрського зв’язку на суму 40,7 млн.грн. За рівнем
одержаних доходів поштовий та кур’єрський зв’язок посідає третє місце в загальному
обсязі доходів у сферах телекомунікацій та поштового зв’язку (після мобільного та
телефонного).
Не зважаючи на появу новітніх засобів зв’язку, універсальні поштові послуги, такі
як пересилання листів, карток, бандеролей, посилок, оформлення і доставка періодичних
видань, відправлення поштових переказів тощо, продовжують користуватися попитом у
споживачів. Упродовж шести місяців поточного року за допомогою засобів поштового
зв’язку області відправлено 1,9 млн. листів, карток, бандеролей, що на 24,5% більше, ніж
за такий же період попереднього року, 281 тис. посилок або у 1,9 раза більше. Разом з
тим, на 4,3% зменшилась доставка поштових переказів та пенсійних виплат, на 11,7% –
газет та журналів. Їх кількість за півріччя поточного року склала відповідно 1,4 та 6,4
млн., обсяги міжнародних поштових відправлень – майже 131 тис. примірників листів,
карток, бандеролей та 105 тис. посилок.
Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це одне зі свят,
які були засновані з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Рішення про його
заснування було прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу в 1969 році.
Щиро вітаємо працівників сфери пошти зі святом! Зичимо доброго настрою, міцного
здоров’я, нових професійних досягнень!
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Прес-випуск
Кількість та структура сукупності суб’єктів економіки області
на 1 жовтня 2016 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2016р. в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської
області налічувалось 25115 юридичних осіб та 1375 суб’єктів економіки без статусу
юридичної особи.
В середньому по області на одну тисячу осіб наявного населення припадає по 18
юридичних осіб. В містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Рогатинському районі
цей показник перевищує середнє значення по області.
Протягом 9 місяців 2016 року в ЄДРПОУ області було взято на облік 990
юридичних осіб (3,9% від загальної кількості юридичних осіб на 1 жовтня 2016р.). За цей
же період знято з обліку 281 (1,1%) юридична особа. Майже половина включених в
ЄДРПОУ області юридичних осіб (490) – це товариства з обмеженою відповідальністю.
Значна кількість взятих на облік юридичних осіб припадала на громадські організації –
151 (15,3% від загальної кількості взятих на облік), об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку – 145 (14,6%), а також на органи влади, організації (установи,
заклади) – 58 (5,9%) .
Станом на 1 жовтня 2016 року найпоширенішими організаційними формами суб’єктів
економіки області серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю –
7197 (28,7% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4733 (18,8%),
органи влади та організації (установи, заклади) – 3410 (13,6%), громадські організації – 2409
(9,6%), релігійні організації – 1231 (4,9%), профспілки, об’єднання профспілок – 990
(3,9%), фермерські господарства – 641 (2,6%).
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Прес-випуск
До Міжнародного дня людей похилого віку
Головне управління статистики інформує. На Івано-Франківщині на початку 2016
року у віці 65 років і старше проживало 191,5 тис. осіб, які за міжнародною класифікацією
вважаються особами похилого віку. Упродовж останніх п’яти років частка людей цієї
групи коливалась в межах 13,7–13,9%. Серед осіб зазначеного віку жінок у 2 рази більше,
ніж чоловіків: 127 тис. проти 64,5 тис. осіб. У міських поселеннях на початку поточного
року проживали 74,5 тис. осіб похилого віку (38,9% їх загальної чисельності), у сільській
місцевості – 117 тис. осіб (61,1%). Найбільша частка осіб у віці 65 років і старше серед
населення Рогатинського, Галицького, Городенківського та Тлумацького районів – майже
кожен п’ятий житель.
Для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих) в області діє 6 будинківінтернатів, у яких на кінець 2015 року проживало 860 осіб.
Довідково: Щороку 1 жовтня у світі відзначається Міжнародний день людей
похилого віку. Таких людей у світі зараз понад 640 мільйонів, тобто майже кожна десята
людина.
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Прес-випуск
Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях міст і
районів області на 1 вересня 2016 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2016р.
заборгованість із виплати заробітної плати становила 6,1 млн.грн, що складає 0,7%
фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р.
Порівняно з 1 серпня 2016р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 788,4
тис.грн, або на 14,8%. Збільшення заборгованості спостерігалося у Снятинському
районі (у 4,2 раза), містах Калуші (на 15,9%) та Івано-Франківську (на 6,6%); виник
борг у Галицькому, Рогатинському та Тлумацькому районах. У Калуському та
Коломийському районах сума заборгованості із виплати заробітної плати залишилась
на рівні 1 серпня 2016р. У м.Коломиї сума боргу на 1 вересня 2016р. склала 13 тис.грн
проти
306,6 тис.грн на 1 серпня. Повністю погашено заборгованість у
Надвірнянському районі.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру
(4,2 млн.грн,
або 69,2%), Снятинського району (1 млн.грн, або 15,8%) та м.Калуша (624,9 тис.грн,
або 10,2%).
Станом на 1 вересня 2016р. заборгованість за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів зафіксовано на підприємствах м.Івано-Франківська, Галицького,
Рогатинського, Снятинського та Тлумацького районів.
Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Болехівської,
Бурштинської та Яремчанської міських рад, Богородчанського, Верховинського,
Городенківського, Долинського, Косівського, Надвірнянського, Рожнятівського та
Тисменицького районів.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
області на економічно активні підприємства припадає 21,8% суми боргу, водночас у
Галицькому, Рогатинському, Снятинському та Тлумацькому районах цей показник
складає 100%.
На підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, утворено 70,5% від
загальної суми заборгованості в області, при цьому у м.Коломиї, Калуському та
Коломийському районах – 100%, в обласному центрі ця частка становить 93,3%.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (472,9 тис.грн) утворена у
м.Калуші (75,7% у структурі боргу по місту).
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Прес-випуск
Індекс споживчих цін у вересні 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у вересні 2016р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,8%, з початку року – на 6,4% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення АТО), в області – на 2,1% і 7,1%, відповідно.
Приріст споживчих цін у вересні 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1–
1,7% у Луганській, Черкаській, Донецькій, Київській, Волинській, Вінницькій,
Хмельницькій, Кіровоградській, Рівненській, Полтавській, Сумській, Чернігівській до 1,9–
3,1% у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Харківській,
Херсонській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, м.Києві, Івано-Франківській,
Львівській та Запорізькій областях.
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Прес-випуск
Стан виплати заробітної плати на 1 жовтня 2016 року
Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності
на 1 жовтня 2016 року

Код за
КВЕД‐
2010

Усього
Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство

А

Промисловість
B+C+D+E
Добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
B
Переробна
промисловість
C
Постачання
електроенергії, газу,
пари та
кондиційованого
повітря
D
Водопостачання;
каналізація,
поводження з
відходами
E
Будівництво
F
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і
мотоциклів
G
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
H
Тимчасове розміщування
I
й організація харчування

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
у тому числі підприємства (установи, організації)
економічно
підприємства‐
економічно
усьог
активні
банкрути1
неактивні
о
у % до
у % до
у % до
усьог
усьог
усьог
загальної
загальної
загальної
о
о
о
суми
суми
суми
6120, 1242,
4396,
1
3
20,3
5
71,8 481,3
7,9

208,0
4281,
3

208,0

100,0

–

–

481,3
3775,
5

–

–

–

24,5

–
3800,
0

–

–

–

88,8

481,3

11,2

–

481,3

100,0

–

–
3775,
5

100,0

–

–

–

–

24,5

100,0

–

–

–
493,5

–
–

–
–

–
493,5

–
100,0

–
–

–
–

100,9

–

–

100,9

100,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Код
за
КВЕД‐
2010
Інформація та
телекомунікації
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим
майном
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування
Державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та
надання
соціальної допомоги
Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок
Надання інших видів
послуг
1

Продовження
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
у тому числі підприємства (установи, організації)
економічно
економічно
підприємства‐
усьог
неактивні
активні
банкрути1
о
у % до
у % до
у % до
усьог
усьог
усьог
загальної
загальної
загальної
о
о
о
суми
суми
суми

J

–

–

–

–

–

–

–

K

–

–

–

–

–

–

–

L

2,1

–

–

2,1

100,0
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Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
Примітка. У цьому експрес‐випуску дані наведено без урахування найманих працівників
статистично малих підприємств і у фізичних осіб‐підприємців.

Прес-випуск
Кількість та структура сукупності суб’єктів економіки області
за містами та районами на 1 жовтня 2016 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2016р. в Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської
області налічувалось 25115 юридичних осіб та 1375 суб’єктів економіки без статусу
юридичної особи.
За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в
обласному центрі – 10753 (42,8% від загальної кількості юридичних осіб), містах Коломиї –
1659 (6,6%) та Калуші – 1302 (5,2%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у
Тисменицькому – 1156 (4,6% від загальної кількості юридичних осіб), Надвірнянському – 969
(3,9%) та Рогатинському – 966 (3,8%). Найменша кількість підприємств та організацій
зареєстрована у Верховинському районі – 407 (1,6%), містах Болехові – 243 та Бурштині –
240 (по 1%).
Протягом 9 місяців 2016 року в ЄДРПОУ області було взято на облік 990
юридичних осіб (3,9% від загальної кількості юридичних осіб на 1 жовтня 2016р.). За цей
же період знято з обліку 281 (1,1%) юридичну особу. Найбільша кількість включених до
ЄДРПОУ юридичних осіб припадає на міста Івано-Франківськ (49,4%), Коломию (9,1%)
та Калуш (5,9%), Тисменицький район (4,9%). Вилучених з ЄДРПОУ області юридичних
осіб найбільше в обласному центрі (35,6%), Тисменицькому районі (10,3%) та м.Калуші
(7,8%).
В структурі юридичних осіб області найбільша частка припадає на товариства з
обмеженою відповідальністю – 7197 (28,7% від загальної кількості юридичних осіб), приватні
підприємства – 4733 (18,8%), органи влади та організації (установи, заклади) – 3410 (13,6%),
громадські організації – 2409 (9,6%), релігійні організації – 1231 (4,9%), профспілки,
об’єднання профспілок – 990 (3,9%), фермерські господарства – 641 (2,6%).
Найбільша кількість товариств з обмеженою відповідальністю зафіксована у містах
Івано-Франківську (57,1% від їх загальної кількості), Калуші (6,6%) та Коломиї (5,8%),
Тисменицькому та Рогатинському районах (4,1% та 3,7% відповідно); приватних
підприємств – в обласному центрі (56,1%), містах Коломиї (7,1%) та Калуші (6,1%),
Тисменицькому (3,8%) та Косівському (3,1%) районах; органів влади та організацій
(установ, закладів) – в обласному центрі (13,2%), Косівському (7,1%), Коломийському
(6,2%), Галицькому та Надвірнянському (по 5,8%) районах. Громадських організацій
найбільше зосереджено у містах Івано-Франківську (44,4%), Калуші (6,1%) та Коломиї
(6%), Надвірнянському (4,7%) та Тисменицькому (4,5%) районах; релігійних організацій –
у Коломийському районі та м.Івано-Франківську (9% та 8,9% відповідно), а також у
Снятинському та Рогатинському (по 6,8%) районах; профспілок, об’єднань профспілок – в
обласному центрі (35,5%), м.Коломиї (8,8%), Долинському і Коломийському районах (по
8,7%). Фермерських господарств більше всього зареєстровано в Рогатинському (16,5% від
їх загальної кількості), Тлумацькому (10,9%), Тисменицькому (9,8%), Галицькому (8,4%)
та Городенківському (7,5%) районах.
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Прес-випуск
Про виконання будівельних робіт підприємствами
міст і районів Івано-Франківської області за січень–вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 831,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,5%.
Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру (68,9%
загального обсягу), Калуського (4,4%), Тлумацького (4,3%), Рожнятівського (3%),
Долинського (2,9%) районів та м.Калуша (4,9%).
Зростання обсягів будівництва досягнуто підприємствами Богородчанського,
Тисменицького, Галицького, Косівського, Калуського, Верховинського, Надвірнянського,
Коломийського, Рожнятівського, Тлумацького районів (на 2,1% – у 5,6 раза) та міста
Коломиї (на 48,2%).
Водночас, значне скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалось у
Рогатинському (на 62,7%), Долинському (на 46,9%), Снятинському (на 38,7%), та
Городенківському (на 18%) районах та місті Болехові (на 56,1%). Також не досягнуто
рівня січня–вересня 2015р. підприємствами міст Бурштина (на 10,8%), Калуша (на 6,9%)
та обласного центру (на 5,1%).
Вагомі обсяги робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного
переоснащення виконували будівельники м.Івано-Франківська, Галицького, Долинського,
Калуського, Тлумацького та Верховинського районів, де їх частка у загальному обсязі
виконаних будівельних робіт коливалась від 84,3% до 98,1%.
Обсяги робіт з капітального ремонту переважали на підприємствах
Коломийського, Городенківського, Снятинського, Надвірнянського, Косівсь-кого районів
(49,1–97,5%), з поточного – м.Бурштина та Богородчанського району (63,9% та 54%
відповідно).
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Прес-випуск
Діяльність транспортного комплексу області
у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016 року залізничним
та автомобільним транспортом (з урахуванням автоперевезень фізичними особамипідприємцями) замовникам доставлено 8,5 млн.т вантажів, що на 3,1% більше, ніж у
відповідному періоді попереднього року. Вантажооборот збільшився у порівнянні з
січнем–вереснем
2015 року на 18% і склав 1008,9 млн.ткм. Обсяг вантажних
перевезень залізницею збільшився на 18,7%, автотранспортом – зменшився на 6,9%.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту
скористались 59,7 млн. пасажирів, що на 20,6% менше від обсягів січня–вересня 2015
року. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано
пасажирооборот в обсязі
771,5 млн.пас.км або на 8,8% менше.
У структурі пасажирських перевезень найбільша частка припадала на перевезення
автомобільним транспортом (включаючи здійснення їх автотранспортом фізичних осібпідприємців) – 75,3% або 45 млн. паса-жирів, що у порівнянні з обсягами січня–вересня
2015 року на 25,7% менше. Транспортом фізичних осіб-підприємців здійснено 68,5%
пасажирських автотранспортних перевезень області.
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Прес-випуск
Роздрібна торгівля області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу
підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–вересні 2016р.
населенню реалізовано товарів на 26,6 млрд.грн, що у фактичних цінах більше, ніж за
відповідний період попереднього року, на 11,8%, у порівнянних цінах (враховуючи індекс
споживчих цін) – на 3,7%.
У розрахунку на одну особу населення у січні–вересні
поточного року в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2140 грн (по
Україні – на 2156 грн). За показником обороту роздрібної торгівлі на одну особу ІваноФранківщина посіла десяте місце серед регіонів держави.
У структурі обороту роздрібної торгівлі області понад 30% обсягу забезпечили
підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–вересні 2016р.
продано товарів на 8,3 млрд.грн, що проти відповідного періоду минулого року у
фактичних цінах більше на 12,1%, у порівнянних – на 3,8%.
На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні
ринки припадало 29% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

Начальник

О. Бліннікова

© При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в ІваноФранківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Прес-випуск
Надходження продукції тваринництва
на переробні підприємства у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує.
У січні–вересні 2016р. від усіх постачальників на переробні підприємства області
надійшло 9,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 18,2% менше в
порівнянні з відповідним періодом 2015р. Молока сирого всіх видів закуплено 19,9 тис.т
або на 14% більше. Частка підприємств у загальному обсязі закупівлі переробними
підприємствами сільськогосподарських тварин склала 98,7% проти 97,1% у січні–вересні
2015р., молока – 45,6 % проти 42,7%.
Переробними підприємствами у січні–вересні 2015р. використано також для
переробки 6,2 тис.т власно вирощених тварин (на 41,7% менше, ніж у січні–вересні
2015р.) та 1,7 тис.т власно виробленого молока (на 23,9% менше).
Середні ціни, по яких переробні підприємства закупляли сільськогосподарських
тварин, становили 23314,5 грн за т, молоко – 3921,1 грн за т проти 24340,2 грн та 3249,9
грн за т відповідно в попередньому році.
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Прес-випуск
Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2016 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2016р. становили 320,2 млн.дол.
США, імпорту – 253,7 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 39%, імпорту – на 33,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами
склало 66,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 100
країн світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Чехії, Польщі,
Данії, Бангладеш, Німеччини, Російської Федерації, Бельгії.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 199
млн.дол. США або 62,1% від загальнообласного обсягу, та збільшився у порівнянні з
відповідним періодом 2015р. на 46,9%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти
рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини,
живі тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень
полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, маси з деревини або інших волокнистих
целюлозних матеріалів, шкур необроблених, шкіри вичищеної, текстильних матеріалів та
текстильних виробів.
В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Чехії,
Румунії, Італії, Російської Федерації, Китаю, Угорщини.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 190,3 млн.дол. США або 75% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–серпня 2015р. в 1,5 раза.
Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних
та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і
обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з
деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та
виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
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Прес-випуск
Про надання субсидій населенню у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні поточного року за
субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись
138 тис. домогосподарств області (на 23,2% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.), з
них 34,3% – звернулись вперше. Більше, ніж чверть усіх звернень (26%), припадає на
м.Івано-Франківськ. Серед районів області найбільше звернень надійшло від
домогосподарств Коломийського та Тисменицького районів (відповідно 10,5% та 8,8% від
загальної їх кількості по області), найменше – від домогосподарств міст Болехова та
Яремче (0,3% та 1% відповідно), Рогатинського, Калуського та Верховинського районів
(1,2% – 1,7%).
Упродовж січня–вересня поточного року призначено субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 159 тис. домогосподарств, враховуючи
розглянуті звернення, які надійшли наприкінці минулого року (у 1,6 раза більше, ніж у
цей час торік), з них у міських поселеннях – 81,3 тис. домогосподарств, у сільській
місцевості – 77,7 тис.
Частка домогосподарств, які одержували субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, становила 41,7% від загальної загальної кількості
домогосподарств області. Із усієї кількості домогосподарств, які отримали субсидії у вересні
поточного року, 18,8% – це домогосподарства м.Івано-Франківська, 10,8% –
Тисменицького, 6,5% – Коломийського районів, найменша їх частка – у Верховинському
районі та м. Болехові (0,6% та 0,7% відповідно).
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні поточного року, становила 139,5
млн.грн (у відповідному періоді торік – 29,9 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 49,7
млн.грн, у сільській місцевості – 89,8 млн.грн. Із загальної суми відшкодувань, призначених
домогосподарствам області протягом січня–вересня поточного року більше половини
(56,1%) припадає на м. Івано-Франківськ, Коломийський, Надвірнянський, Косівський,
Калуський та Богородчанський райони.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2016р. становив
109,4 грн проти 342,4 грн у вересні попереднього року. Найвищим цей показник був у м.
Яремче та Верховинському районі – 300,3 та 412,4 грн відповідно, дещо вищим від
обласного показника (113,7 грн – 163,3 грн) – у Надвірнянському, Коломийському,
Рогатинському, Снятинському, Рожнятівському районах та містах Івано-Франківську,
Коломиї, Калуші. Нижчим від обласного показника був середній розмір призначеної
субсидії у розрахунку на одне домогосподарство у містах Болехові, Бурштині,
Городенківському, Тлумацькому, Тисменицькому, Калуському, Косівському, Долинському,
Богородчанському, Галицькому районах (38,8 грн – 100,2 грн).
Крім того, упродовж дев’яти місяців 2016р. 15,2 тис. домогосподарств (82,8% із
числа тих, які звернулися) призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу та пічного побутового палива. Майже чверть таких господарств
знаходиться у Надвірнянському районі (23,5%), значна частка – у Косівському (16,7%),
Рожнятівському (10,9%), Верховинському (8,3%) та Калуському (7,3%) районах.
Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам за січень–
вересень поточного року на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та
пічного побутового палива, становить 26,3 млн.грн, з неї у сільській місцевості – 25,8
млн.грн. Майже дві третини (64,6%) загальної суми призначених коштів припадає на
домогосподарства Надвірнянського, Косівського, Рожнятівського, Верховинського та
Калуського районів.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою у розрахунку на одне
домогосподарство у вересні 2016 р. становив 2109,7 грн проти 1386,3 грн у вересні торік.
Найвищим цей показник був у Долинському (понад 3400 грн), найнижчим – у
Рогатинському районах (менше 1350 грн); понад 2000 грн – у Снятинському, Косівському,
Калуському, Коломийському, Тисменицькому, Галицькому районах та м. Коломиї, більше
2500 грн – у містах Яремче та Болехові.
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Прес-випуск
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області за січень–серпень 2016 року

Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2016р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції на 21 млрд.грн, що склало 2%
її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (29,4%
загальнообласного обсягу), Бурштина (23,9%) і Калуша (8,8%), Тисменицького (11,9%),
Рожнятівського (7,4%) та Долинського (7,2%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Надвірнянського району склала 3,8%, Рогатинського – 1,7%, м.Коломиї та
Снятинського району – по 1,1%, Богородчанського та Коломийського району – по 0,8%,
м.Болехова – 0,7%, Галицького – 0,6%, Городенківського – 0,4%, Верховинського,
Калуського, Косівського та Тлумацького районів – по 0,1%, м.Яремче – до 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на
15,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (319,3
тис.грн), Калуші (27,3 тис.грн), Івано-Франківську (24,7 тис.грн), Тисменицькому (30,2
тис.грн), Долинському (21,6 тис.грн) та Рожнятівському (21,4 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 50,5%
займала енергія, 33,3% – товари проміжного споживання, 13,6% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,6% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в
середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Яремче (100%),
Бурштині (99,9%), Івано-Франківську (56%), Долинському (77,7%) та Богородчанському
(53,2%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання
– у містах Болехові (63,9%), Коломиї (30,8%), Івано-Франківську (29,3%), Рогатинському
(62%), Городенківському (55,6%), Галицькому (40,7%), Снятинському (39,7%),
Косівському (34,3%), Верховинському (32,9%) та Тлумацькому (28,8%) районах; частка
інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (6,6%), Коломиї (4,4%), Калуші (4%),
Калуському (59,7%) та Городенківському (30,4%) районах. Товари проміжного
споживання переважали у містах Калуші, Коломиї, Болехові, Богородчанському,
Верховинському, Галицькому, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському,
Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у
загальному обсязі склала 36–99%.
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Прес-випуск
До Всеукраїнського дня бібліотек
Головне управління статистики інформує. На початок 2016 року в області
функціонувало 765 бібліотек, серед яких 39 – бібліотеки для дітей та юнацтва, 645 –
сільські бібліотеки.
У 2015 році бібліотечні фонди поповнились на 82,8 тис. примірників видань і на
кінець року склали 8770,7 тис. примірників, з них 8768,2 тис. –на паперових, 0,8 тис. – на
електронних носіях інформації та 1,7 тис. – аудіовізуальних видань та документів.
Більшість видань (62,1%) надруковані українською мовою, 36% – російською мовою,
1,9% – іншими мовами.
Щороку бібліотеки області відвідують понад півмільйона читачів, з них майже
кожен третій читач – дитина віком до 18 років, кожен другий – сільський житель.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів області здійснюють 1326
бібліотечних працівників. За минулий рік ними було видано читачам 11,8 млн.
примірників видань. У середньому за 2015 рік кожен читач отримав у бібліотеці 21
книжку, а кожним працівником бібліотек видано 8,9 тис. примірників.
Крім того, в області працює 613 бібліотек навчальних закладів, серед яких 584
(95,3% загальної кількості) – бібліотеки загальноосвітніх, 15 (2,4%) – вищих та 14 (2,3%) –
професійно-технічних навчальних закладів.
Довідково: Щорічно 30 вересня в державі відзначається Всеукраїнський день
бібліотек, встановлений згідно з Указом Президента України у травні 1998 року.
Щиро вітаємо усіх працівників бібліотек з професійним святом. Бажаємо
творчої наснаги, натхнення, благополуччя і нових успіхів у благородній
просвітницькій справі.
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