Прес-випуск
Демографічна ситуація в області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Чисельність населення області, за оцінкою,
на 1 жовтня 2016 року становила 1380,7 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях
проживало 603,9 тис., у сільській місцевості – 776,8 тис. осіб
У січні–вересні поточного року в області зареєстровано 11,1 живонароджених проти
11,9 тис. за аналогічний період 2015 року та 12,7 тис. померлих проти 13,3 тис.
Середньообласний рівень природного скорочення населення склав 1,5 особи на 1000
наявного населення. Природне скорочення спостерігалось у всіх містах обласного
значення, крім м.Івано-Франківська, м.Яремче, Богородчанського, Верховинського та
Надвірнянського районів.
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Прес-випуск
Основні показники діяльності фізичних осіб-підприємців
Івано-Франківської області у 2015 році
Головне управління статистики інформує. У 2015 році в області нараховувалося
47,6 тис. фізичних осіб-підприємців або 344 у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного
населення (у 2014 році – 46,9 тис. та 339 одиниць відповідно). У загальній кількості усіх
суб’єктів господарювання області їх частка склала 85,7% проти 82,6% по Україні.
Фізичні особи-підприємці здійснюють діяльність майже в усіх сферах економічної
діяльності. У загальній кількості суб’єктів господарювання, що займаються оптовою та
роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів та мотоциклів; тимчасовим
розміщенням й організацією харчування; діяльністю транспорту, складським
господарством, поштовою та кур’єрською діяльністю, фізичні особи-підприємці
складають понад 90%, у промисловості – 73,1%, у будівництві – 50,4%, сільському,
лісовому та рибному господарстві – 44,1%.
У фізичних осіб-підприємців у 2015р. було зайнято 72,9 тис.осіб (на 5,8% менше у
порівнянні з попереднім роком), з них 34,7% – наймані працівники (у 2014 році –
39,4%).
Внесок фізичних осіб-підприємців в економіку області збільшився з 15,9% у 2014р.
до 16,7% у 2015р. Ними реалізовано продукції (товарів, послуг) на 10,8 млрд.грн (на
34,4% більше, ніж у 2014р.), що склало 2,7% обсягу продукції фізичних осіб-підприємців
в цілому по Україні.
У структурі реалізації суб’єктів господарювання фізичними особами-підприємцями
забезпечено 85,6% обсягів у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, 78,3% –
тимчасового розміщення й організації харчування,
72,4% – інформації та
телекомунікацій, 41,6% – охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги, 37,7% – в
операціях з нерухомим майном, 34% – у професійній, науковій та технічній діяльності,
33,2% – у сферах освіти, 28,8% – оптової та роздрібної торгівлі; ремонті
автотранспортних засобів та мотоциклів, 22,3% – на транспорті, у складському
господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.
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Прес-випуск
Роздрібна торгівля області у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу
підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–жовтні
2016р. населенню реалізовано товарів на 30,3 млрд.грн, що у фактичних цінах більше, ніж
за відповідний період попереднього року, на 9,2%, у порівнянних цінах (враховуючи
індекс споживчих цін) – на 1,9%. У розрахунку на одну особу населення у січні–жовтні
поточного року в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2188 грн (по
Україні – на 2182 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–жовтні 2016р. продано
товарів на 9,4 млрд.грн. Проти відповідного періоду минулого року обсяг роздрібного
товарообороту підприємств у фактичних цінах зріс на 8,3%, у порівнянних цінах
залишився на рівні січня–жовтня 2015р.
На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні
ринки припадало 29,3% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.
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Прес-випуск
Інвестиційне забезпечення економіки області
у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2016р.
підприємствами та організаціями області освоєно 4521 млн.грн капітальних інвестицій,
що на 9,7% менше від обсягу капітальних інвестицій відповідного періоду попереднього
року. Основна частина інвестицій (99,4%) вкладена у матеріальні активи. Серед регіонів
України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 13 місце.
За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 57,1% загального
обсягу інвестицій. Кошти населення на будівництво житла склали 29,2% загального
обсягу капітальних інвестицій, кошти державного та місцевих бюджетів – 7,8%.
Найбільшу частку капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств
будівництва (34,1%), промисловості (33,9%), сільського, лісового та рибного господарства
(8,7%).
Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 1483,9 млн.грн, що на 12,6%
менше, ніж у січні–вересні 2015 року.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 3276,8 грн, що
відповідає 2 місцю серед сусідніх областей та 13 місцю серед регіонів України.
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Прес-випуск
До Дня працівників сільського господарства
Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна з
пріоритетних галузей економіки регіону, частка якої у валовій доданій вартості області
складає майже 12%. Тут зосереджено більше чверті зайнятого населення області,
забезпечується 2,4% загальнодержавних обсягів продукції сільського господарства. За
темпами виробництва продукції сільського господарства за січень–жовтень 2016р. область
посіла 16 місце в державі.
На початок листопада п.р. всіма категоріями господарств більше, ніж на
відповідну дату торік, зібрано зернових культур (у початково оприбуткованій вазі) на
1,4% і одержано 646,1 тис.т, соняшнику на зерно (у початково оприбуткованій вазі) – у 1,6
раза (45,5 тис.т), картоплі – на 3,4% (974,9 тис.т), овочів – на 1,6% (169,9 тис.т), менше
зібрано ріпаку – на 2,6% (56,2 тис.т), сої – на 7% (21 тис.т). Вищою, ніж у попередньому
році є урожайність більшості сільськогосподарських культур (крім соняшнику та
цукрових буряків).
Для забезпечення урожаю 2017 року аграріями області озимі на зерно та зелений
корм посіяно на площі 86,6 тис.га, що на 4,6% більше, ніж роком раніше, з них 58 тис.га
займають озимі на зерно, 28,4 тис.га – ріпак на зерно.
Виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій масі) у січні–
жовтні п.р. склало 93,1 тис.т або 94,1% до рівня відповідного періоду 2015р., молока –
397,3 тис.т (98,5%), яєць – 374,1 млн.шт (70,1%). У всіх категоріях господарств станом на
1 листопада п.р. утримувалось 169,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 2,1% менше, ніж
на 1.11.2015р.), у тому числі 99,5 тис. голів корів (на 1,3% менше); 337,4 тис. голів свиней
(на 1,4% більше), 30,9 тис. голів овець та кіз (на 2,2% менше), та 4,6 млн. голів птиці (на
5,4% менше).
У поточному році сільськогосподарську діяльність в області здійснювало більше
700 підприємств. Заробітна плата працівників сільського господарства у січні–вересні
2016р. склала 4814 грн на місяць, що на 14,4% більше, ніж за відповідний період 2015р. та
на 17,7% вище від середнього рівня по області.
В загальних обсягах виробництва сільськогосподарської продукції за січень–
жовтень 2016р. частка агроформувань склала 28%; ними забезпечено 54% загальнообласних обсягів виробництва зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу),
45% цукрових буряків (фабричних), усі обсяги ріпаку, майже усі соняшнику та сої, 49%
м’яса, 41% яєць. В агроформуваннях утримується 65% загальної кількості свиней та 27%
птиці.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства сільського,
лісового та рибного господарства станом на 1 жовтня 2016р. становив 66,2 млн.дол. США
або 7,8% загальнообласних вкладень.
Для потреб сільського господарства у 2015р. прийнято в експлуатацію
приміщення для свиней на 900 скотомісць, для овець на 10 скотомісць, зернофуражні
сховища на 25,1 тис.т одночасного зберігання.
Довідково: день працівників сільського господарства відзначається в Україні
згідно з Указом Президента №428/93 від 07.10.93 р. щорічно у третю неділю листопада.
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Прес-випуск
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
підприємствами та організаціями області за жовтень 2016 року
Головне управління статистики інформує. У жовтні 2016р. підприємствами і
організаціями області використано 83,8 млн.м3 газу природного, 417 тис.т кам’яного
вугілля, 6,1 тис.т палива дизельного, 1 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,
включаючи газовий конденсат.
У порівнянні з жовтнем 2015р. зменшилося споживання палива дизельного на
24,3%, вугілля кам’яного – на 1,1%. Разом з тим, збільшилося споживання газу
природного – на 30%, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 14,4%, бензину
моторного – на 3,5%.
Через мережу АЗС за жовтень 2016р. населенню реалізовано 4,9 тис.т палива
дизельного та 4,2 тис.т бензину моторного. Обсяги реалізації населенню палива
дизельного та бензину моторного порівняно з жовтнем 2015р. зменшилися на 17,1% і
10,9% відповідно.
Станом на 1 листопада 2016р. у споживачів та постачальників області залишки
кам’яного вугілля становили 236,1 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, –
16,4 тис.т, мазутів топкових важких – 7,7 тис.т, палива дизельного – 5,6 тис.т, бензину
моторного – 0,9 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року
залишки бензину моторного збільшилися на 34,2%, нафти сирої, включаючи газовий
конденсат, – на 3,9%. Водночас, залишки вугілля кам’яного зменшилися на 28,6%,
мазутів топкових важких – на 9,1%, палива дизельного – на 5,1%.
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Прес-випуск
Про промислове виробництво
в Івано-Франківській області у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У жовтні 2016р. в області у порівнянні з
вереснем п.р. промислове виробництво зросло на 9%, відносно жовтня 2015р. – на 0,4%.
За підсумками січня–жовтня 2016р. скоротилось відставання від рівня відповідного
періоду попереднього року. Індекс промислової продукції за 10 місяців п.р. склав 93,2%
проти 89,2% за січень–березень та 91,6% – за січень–червень.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–жовтнем
2015р. індекс промислової продукції становив 88,4%. Скорочення випуску продукції
спостерігалося у добуванні сирої нафти та природного газу на 12,7%. Водночас у
добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів приріст промислової
продукції становив 25%.
У переробній промисловості індекс промислової продукції склав 101%. Збільшення
випуску продукції у січні–жовтні п.р. проти відповідного періоду торік одержано у
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,8%,
виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на
10,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім
машин і устатковання – на 14,4%, машинобудуванні – на 60,6%. Поряд із цим у
виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги випуску продукції
скоротилися на 35%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – на 27,3%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,4%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря індекс промислової продукції у січні–жовтні 2016р. склав 90,2%. Електроенергії
вироблено 7071,8 млн.кВт·год, що на 14,8% менше, ніж у січні–жовтні 2015 року.
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Прес-випуск
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–вересні
2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,7 млрд.грн, у т.ч. за межі
країни – на 4,6 млрд.грн (за січень–вересень 2015р. – 22,5 млрд.грн та 4,1 млрд.грн
відповідно).
У загальному обсязі реалізації 50,2% становила продукція підприємств переробної
промисловості, 41,2% – з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря,
7,8% – 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 1,9%, 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
17,2 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (360,3
тис.грн), Калуші (31,6 тис.грн) та Івано-Франківську (27,3 тис.грн), Тисменицькому (34,8
тис.грн), Долинському (24,7 тис.грн) і Рожнятівському (24,6 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 48,4% займала
енергія, 34,7% – товари проміжного споживання, 14,2% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари.
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Прес-випуск
Про виконання будівельних робіт підприємствами
Івано-Франківської області у січні–жовтні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–жовтні 2016р. підприємствами
області виконано будівельних робіт на суму 974 млн.грн. Індекс будівельної продукції
порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 97,3%.
Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала
1,9%. За цим показником область посіла 14 місце серед регіонів держави.
Зведення будівель зросло на 6,4%, у т.ч. нежитлових – на 38,6%. Водночас
будівництво житлових будівель скоротилося на 20,8%, інженерних споруд – на 13,9%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,3% від
загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,9%
та 5,8% відповідно.
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Прес-випуск
Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери
в Івано-Франківській області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016р. в області
прийнято в експлуатацію 334,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 25,6% менше, ніж за 9
місяців 2015р. У міських поселеннях збудовано 42,1% загальнообласного обсягу, у
сільській місцевості – 57,9%.
Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла ІваноФранківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 1 особу – 4 місце.
Переважну частину (82,1%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в
одноквартирних будинках, решту – у будинках із двома й більше квартирами.
Середній розмір помешкання становив 131,9 м2 загальної площі, у тому числі у
міських поселеннях – 109,7 м2, у сільській місцевості – 154,7 м2.
У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка ІваноФранківської міської ради (23,7%) та Тисменицького (12,8%) району.
Із об’єктів соціальної сфери у січні–вересні п.р. прийнято в експлуатацію
загальноосвітній навчальний заклад на 40 місць, лікарню на 15 ліжок, амбулаторнополіклінічні заклади на 48 відвідувань за зміну, зал спортивний на 846 м2 тренувальної
площі, фізкультурно-оздоровчий комплекс на 105 місць, басейн критий для плавання на
434 м2 дзеркала води та спортивний майданчик на 924 м2.
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Прес-випуск
Прийняття в експлуатацію виробничих потужностей та інженерних споруд
в Івано-Франківській області у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2016р. на підприємствах
області прийнято в експлуатацію ряд потужностей з виробництва промислової продукції,
зокрема, з виробництва продуктів хімічних різних технічного призначення (3,6 тис.т),
конструкцій будівельних дерев’яних та виробів столярних й теслярських (385 м2),
цементно-стружкових плит (24 тис.м3), майстерню по виробництву меблів.
Також прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких
свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи для транспортування
газу (4,54 км), місцеві теплові мережі (31,27 Гкал/год), місцеві каналізаційні та водостічні
мережі (2,56 км), систему оборотного водопостачання (0,05 тис.м3/добу оборотної води),
готель та готельно-відпочинковий комплекс (200 місць), заклади громадського
харчування (0,6 тис. посадочних місць), станції технічного обслуговування автомобілів та
автозаправні станції (105,5 тис. обслуговуваних автомобілів), будівлі торговельні
(5,5 тис.м2 торгової площi) та інші об’єкти.
Збудовано автостанцію на 2760 пасажирів на добу.
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Прес-випуск
До Дня залізничника
Головне управління статистики інформує. В області залізницею здійснюється
понад 45% усіх вантажних та близько 10% пасажирських перевезень. У сфері вантажних
перевезень залізничним транспортом, в основному, перевозяться будівельні, лісові та
хлібні вантажі, нафта і нафтопродукти, брухт чорних металів. У січні–вересні 2016 року
рухомим складом залізничного транспорту області відправлено 3,8 млн.т вантажів, що на
19% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільша частка у загальному обсязі
вантажів припадає на цемент – 33,8%.
Залізницею, як найбільш доступним і надійним видом транспорту у сфері
пасажирських перевезень, у січні–вересні поточного року відправлено 4,2 млн. пасажирів,
що на 1,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Із загального обсягу 81,6% перевезень
здійснено в приміському сполученні.
На початок 2016 року експлуатаційна довжина залізничних колій загального
користування в області складала 494 км. За їх щільністю Івано-Франківщина посідає 14
місце серед регіонів України. На 1000 квадратних кілометрів території області припадає,
як і в цілому по державі, 36 км залізничних колій.
Довідково: Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту відзначають
своє професійне свято. 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишиль до залізничного
вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається
початком історії залізниць в Україні.
У день професійного свята бажаємо всім працівникам залізниці прихильної долі,
вагомих здобутків, міцного здоров'я, миру та злагоди в родинах, невичерпної енергії,
професійної удачі.
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Прес-випуск
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області
у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування
в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня
2016р. становив 847,1 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало
614 дол. У січні–вересні 2016р. в економіку області інвестовано 9,4 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 11,6 млн.дол. Сукупний обсяг іноземного
капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2016р. збільшився на 1,3%, в
основному, за рахунок курсової різниці.
За обсягом прямих іноземних інвестицій Івано-Франківщина посіла 10 місце серед
регіонів України, за темпом росту – 11.
Інвесторами виступили нерезиденти з 52 країн світу. До п’ятірки основних країнінвесторів, на які припадає 85,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр,
Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.
У розвиток промисловості спрямовано 640,5 млн.дол. США, з них найбільше у
підприємства переробної промисловості – 630,7 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у
підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів, склала 11,4%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,8%,
будівельної діяльності – 2,9%.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст
Івано-Франківська (466,6 млн.дол. США або 55,1% загального обласного обсягу
інвестицій) та Калуша (246 млн.дол. або 29%). Серед районів області значна частка
капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та
Тисменицького (2,7%) районів.
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Прес-випуск
Зовнішня торгівля області товарами у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2016р. становили 367,9 млн.дол.
США, імпорту – 289,8 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2015р. обсяги експорту
збільшилися на 34,7%, імпорту – на третину. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами склало 78,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,27.
За темпом зростання обсягів експорту серед регіонів України область посіла
друге місце.
Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 101
країни світу.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії,
Бангладеш, Індії, Данії, Німеччини.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 226 млн.дол.
США або 61,4% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з відповідним
періодом 2015р. на 40,3%.
У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти
рослинного походження (у т.ч. зернові культури), 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, Румунії,
Чехії, Італії та Китаю.
Імпорт товарів з країн ЄС становив 218 млн.дол. США або 75,2% від
загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–вересня 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
Зовнішня торгівля області послугами за 9 місяців 2016 року
Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг
підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2016р. становили 36,7 млн.дол.
США, імпорту – 12,1 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2015р. обсяги
експорту послуг збільшилися на 7,8%, імпорту – на 34,7%. Позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі послугами склало 24,6 млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 110 країн світу
здійснювали 114 суб’єктів господарської діяльності.
Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, Кіпру, США,
Швеції, Німеччини та Великої Британії. Близько 60% обласного експорту послуг займали
послуги з переробки матеріальних ресурсів, 19% – транспортні, 11,1% – послуги,
пов’язані з подорожами, 8,4% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та
інформаційні.
Понад 40% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі, 11,8% – з
Данії. Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Німеччини, Італії, Російської
Федерації та Угорщини. На транспортні послуги припадало 36,3% обласного імпорту
послуг, на ділові – 34,5%, на послуги, пов’язані з подорожами – 15,6%, на послуги у сфері
телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні – 7,1%.
Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила
83,1%, імпорту – 89,9%.
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Прес-випуск
Індекс споживчих цін у жовтні 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у жовтні 2016р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 2,8%, з початку року – на 9,4% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення АТО), в області – на 1,6% і 8,8%, відповідно.
Приріст споживчих цін у жовтні 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,5–
2,9% у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій,
Миколаївській, Луганській, Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській,
Житомирській, Одеській, Рівненській, Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській до 3–
4,4% у Київській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській,
Харківській областях та м.Києві.

В.о. начальника Головного управління

Ю.О.Макар
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Прес-випуск
До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери
телекомунікацій області забезпечують 69 підприємств-операторів та провайдерів
(юридичних осіб), якими за січень–вересень 2016 року користувачам надано послуг на
суму 810,5 млн.грн або на 2% більше, ніж за відповідний період попереднього року.
Майже дві третини загального обсягу послуг (66%) надано населенню, що у розрахунку на
одного мешканця області склало 387,8 грн. Крім того, телекомунікаційні послуги
надають і фізичні особи-підприємці.
Серед видів зв’язку найбільший попит має мобільний, який забезпечує близько 70%
загального обсягу доходів від наданих послуг зв’язку. За кількістю його абонентів серед
регіонів України Івано-Франківщина посідає 14 місце. На початок жовтня 2016 року
абонентська база мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, із яких 1,5
млн. – населення. Так як значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно
послугами різних операторів мобільного зв’язку, число абонентів перевищує кількість
мешканців області.
Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості жителів області, які
користуються послугами стаціонарного зв’язку. Кількість телефонних апаратів,
встановлених в мережі загального користування, станом на 1 жовтня 2016 року склала
140,4 тис. проти 168,2 тис. на аналогічну дату торік. Зі 100 сімей області лише 31
продовжує користуватися стаціонарним зв’язком, серед міського населення цей показник
склав 47 сімей, серед сільського – 18.
Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено
в Україні у 1994 році, а історія цього професійного свята пов’язана з виходом в ефір
першої в Україні радіопрограми у Харкові 16 листопада 1924 року.
Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Прийміть сердечні вітання з
нагоди професійного свята. Бажаємо вам невичерпної енергії, творчих звершень, лише
хороших новин, здоров’я, миру та злагоди.

В.о. начальника Головного управління

Ю.О.Макар
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Прес-випуск
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–
ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
Короткий огляд
Населення та соціальний захист
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила
1380,9 тис. осіб, з них 604,1 тис. проживали у міських поселеннях, 776,8 тис. – у сільській
місцевості. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення зменшилася на 1433 особи.
Кількість живонароджених у січні–серпні 2016р. становила 9,7 тис. осіб, померлих –
11,4 тис. осіб.
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у
січні–вересні 2016р. звернулося 138 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням
звернень у минулому році 159 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 81,3 тис.
домогосподарств, у сільській місцевості – 77,7 тис. Загальна сума призначених субсидій у
січні–вересні 2016р. склала 139,5 млн.грн (у січні–серпні – 137,5 млн.грн), з неї у міських
поселеннях – 49,7 млн. грн, у сільській місцевості – 89,8 млн.грн.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2016р. склав 109,4
грн (у серпні – 133 грн).
Крім того, 15,2 тис. домогосподарств (82,8% із числа тих, які звернулися) було
призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 14,9 тис. домогосподарств сільської
місцевості.
Середній розмір призначеної у вересні 2016р. субсидії цього виду у розрахунку на
одне домогосподарство становив 2109,7 грн (у серпні – 1940,8 грн).
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у
січні–вересні 2016р. становила 18,4 млн.грн (у січні–серпні – 17,1 млн.грн).
Ринок праці
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на
кінець вересня 2016р. становила 11,5 тис. осіб, що на 1,7% менше, ніж на кінець серпня
2016р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця зменшився на
0,1 в.п. і на кінець вересня 2016р. становив 1,3% населення працездатного віку.
Доходи населення
У січні–вересні 2016р. за попередніми даними розмір середньомісячної номінальної
заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю
працівників 10 і більше осіб) становив 4090 грн, що на 25,3% більше, ніж у відповідному
періоді 2015р.; у вересні 2016р. – 4526 грн, що більше на 5,6%, ніж у серпні 2016р. і на
25,4%, ніж у вересні 2015р. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2016р. порівняно з
серпнем 2016р. становив 103,5%, відносно вересня 2015р. – 118%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області
(включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня
2016р. склала 6,1 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016р.
Упродовж вересня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 0,1%.

На економічно активні підприємства припадає 20,3% загальної суми боргу, на
підприємства-банкрути – 71,8%, решта – на економічно неактивні підприємства.
Роздрібна торгівля
Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які
здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів
на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2016р. становив 26628
млн.грн і збільшився проти обсягу відповідного періоду 2015р. у фактичних цінах на
11,8%, у порівнянних цінах – на 3,7%.
Сільське господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним
періодом 2015р. становив 100,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 96%, у
господарствах населення – 102%.
Станом на 1 жовтня 2016р. зернові і зернобобові культури (включаючи кукурудзу)
скошено та обмолочено на площі 125,9 тис.га (82,3% площ, посіяних під урожай 2016р.),
що на 3% менше, ніж на 1 жовтня 2015р. Із зібраної площі всіма категоріями господарств
одержано 588 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 3,6% більше, ніж торік.
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 46,7 ц зерна, що на 3 ц більше, ніж
на 1 жовтня 2015р.
Валовий збір картоплі склав 973,7 тис.т, що на 3,6% більше, ніж на 1 жовтня
2015р., овочів відкритого грунту – 116 тис.т (на 6,8% більше), плодоягідної продукції –
40,4 тис.т (на 3,7% більше).
За січень–вересень 2016р. реалізовано на забій 81,9 тис.т худоби та птиці (у живій
масі), що на 5,8% менше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 355,4
тис.т молока (на 1,4% менше) та 345,8 млн.шт яєць (на 32,3% менше).
За розрахунками, на 1 жовтня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби
склала 173,7 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів – 99,7 тис. (на
1,7% менше); свиней – 337,1 тис. (на 0,2% менше), овець та кіз – 32,4 тис. (на 2,7%
менше), птиці всіх видів – 4284,1 тис. голів (на 16,1% менше).
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на
29,7%, у т.ч продукції рослинництва – на 27,8%, тваринництва – на 31,1%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
за всіма напрямами реалізації за січень–вересень 2016р. порівняно з відповідним
періодом 2015р. зросли на 7,2%, у т.ч. рослинництва – на 21,3%, тваринництва –
знизилися на 3,2%.
На 1 жовтня 2016р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і
підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та зернобобових культур,
було в наявності 294,1 тис.т зерна, що на 34,2% більше, ніж на 1 жовтня 2015р.
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні
підприємства, у січні–вересні 2016р. становила 3237,2 грн за т (у січні–вересні 2015р. –
2681,7 грн), з них на пшеницю – 3242,1 грн за т (2800,8 грн).
Промисловість
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%.
Збільшення випуску продукції у січні–вересні 2016р. 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%. Разом з тим, зменшено
випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 34,9%),
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(на 23,9%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 17,2%), у добувній
промисловості і розробленні кар’єрів (на 12,7%), у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря (на 11,2%).
За січень–серпень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
20968,1 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 4047,3 млн.грн.
Будівництво
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%.
Зведення будівель зросло на 6,3%, у т.ч. нежитлових – на 39,9%. Водночас
будівництво житлових будівель скоротилось на 20,6%, інженерних споруд – на 7,5%.
Транспорт
У січні–вересні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту
області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 8,5
млн.т вантажів, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2015р. Вантажооборот
автомобільного транспорту становив 1008,9 млн.ткм або на 18% більше від обсягу січня–
вересня 2015р.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались
59,7 млн. пасажирів, що на 20,6% менше від обсягів січня–вересня 2015р.; підприємствами
автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 771,5
млн.пас.км або на 8,8% менше.
Зовнішня торгівля товарами
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.
Споживчі ціни
За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін в Україні у
вересні 2016р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з початку року –
106,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), в області
102,1% і 107,1% відповідно.

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

Прес-випуск
Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях міст і
районів області на 1 жовтня 2016 року
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2016р. заборгованість
із виплати заробітної плати становила 6,1 млн.грн, що складає 0,7% фонду оплати праці,
нарахованого за вересень 2016р.
Порівняно з 1 вересня 2016р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 8,7
тис.грн, або на 0,1%. Збільшення заборгованості спостерігалося у Рогатинському (у 3,3
раза), Тлумацькому (у 2,1 раза) районах та м.Івано-Франківську (на 1,9%); виник борг у
Богородчанському, Городенківському, Косівському та Надвірнянському районах. У
м.Коломиї, Калуському та Коломийському районах сума заборгованості із виплати
заробітної плати залишилась на рівні 1 вересня 2016р. У м.Калуші сума боргу зменшилась
на 11,4%; повністю погашено заборгованість у Галицькому та Снятинському районах.
Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру
(4,3 млн.грн,
або 70,4%), м.Калуша (553,9 тис.грн, або 9,1%), Городенківського району (414,9 тис.грн.,
або 6,8%).
Станом на 1 жовтня 2016р. заборгованість за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів зафіксовано на підприємствах Богородчанського, Городенківського,
Надвірнянського, Рогатинського та Тлумацького районів.
Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Болехівської,
Бурштинської та Яремчанської міських рад, Верховинського, Галицького, Долинського,
Рожнятівського, Снятинського та Тисменицького районів.
У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по
області на економічно активні підприємства припадає 20,3% суми боргу, водночас у
Богородчанському, Городенківському, Косівському, Надвірнянському, Рогатинському
районах цей показник складає 100%, у Тлумацькому районі – 83,5%.
На підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, утворено 71,8% від загальної
суми заборгованості в області, при цьому у м.Коломиї, Калуському та Коломийському
районах – 100%, в обласному центрі – 94,9%.
Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (481,3 тис.грн) утворена у
м.Калуші (86,9% у структурі боргу по місту).

Начальник Головного
управління статистики

О.В.Бліннікова
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Прес-випуск
Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області за січень–вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2016р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції на 23,7 млрд.грн, що склало
1,9% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (28,7%
загальнообласного обсягу), Бурштина (23,8%) і Калуша (9%), Тисменицького (12,1%),
Рожнятівського (7,6%) та Долинського (7,3%) районів. Частка реалізованої продукції
підприємств Надвірнянського району склала 3,9%, Рогатинського – 1,7%, м.Коломиї та
Снятинського району – по 1,1%, Богородчанського – 0,8%, м.Болехова та Коломийського
району – по 0,7%, Галицького – 0,6%, Городенківського – 0,5%, 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
17,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (360,3
тис.грн), Калуші (31,6 тис.грн), Івано-Франківську (27,3 тис.грн), Тисменицькому (34,8
тис.грн), Долинському (24,7 тис.грн) та Рожнятівському (24,6 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 48,4%
займала енергія, 34,7% – товари проміжного споживання, 14,2% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,7% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в
середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Яремче (100%),
Бурштині (99,8%), Івано-Франківську (54,1%), Долинському (77,9%) та Богородчанському
(52,5%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання
– у містах Болехові (63,1%), Коломиї (32,1%), Івано-Франківську (30,3%), Рогатинському
(62,2%), Городенківському (56,3%), Галицькому (43%), Снятинському (37,6%),
Косівському (37%), Верховинському (32,9%) та Тлумацькому (28,4%) районах; частка
інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (7%), Коломиї та Калуші (по 4,2%),
Калуському (62%) та Городенківському (29,5%) 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 37–99%.

Начальник

О.Бліннікова
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Прес-випуск
Індекс споживчих цін у жовтні 2016 року
Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За
даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у жовтні 2016р.
порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 2,8%, з початку року – на 9,4% (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення АТО), в області – на 1,6% і 8,8%, відповідно.
Приріст споживчих цін у жовтні 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,5–
2,9% у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій,
Миколаївській, Луганській, Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській,
Житомирській, Одеській, Рівненській, Запорізькій, Волинській, Дніпропетровській до 3–
4,4% у Київській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській,
Харківській областях та м.Києві.

В.о начальника

Ю.О.Макар
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Прес-випуск
Демографічна ситуація у Тлумацькому районі
у січні–вересні 2016 року
Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення на
1 жовтня 2016 року, за оцінкою, становила 47,8 тис. осіб, з яких 12,1 тис. проживали у
міських поселеннях та 35,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2016
року в районі зареєстровано 361 живонародженого та 616 померлих (січні–вересні
2015 року – 398 та 609 осіб відповідно).

В.о. начальника
Головного управління

Ю.О. Макар
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Прес-випуск
Основні показники діяльності фізичних осіб-підприємців
Івано-Франківської області у 2015 році
Головне управління статистики інформує. У 2015 році в області нараховувалося
47,6 тис. фізичних осіб-підприємців або 344 у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного
населення (у 2014 році – 46,9 тис. та 339 одиниць відповідно). У загальній кількості усіх
суб’єктів господарювання області їх частка склала 85,7% проти 82,6% по Україні.
Фізичні особи-підприємці здійснюють діяльність майже в усіх сферах економічної
діяльності. У загальній кількості суб’єктів господарювання, що займаються оптовою та
роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів та мотоциклів; тимчасовим
розміщенням й організацією харчування; діяльністю транспорту, складським
господарством, поштовою та кур’єрською діяльністю,
фізичні
особи-підприємці
складають понад 90%, у промисловості – 73,1%, у будівництві – 50,4%, сільському,
лісовому та рибному господарстві – 44,1%.
У фізичних осіб-підприємців у 2015р. було зайнято 72,9 тис.осіб (на 5,8% менше у
порівнянні з попереднім роком), з них 34,7% – наймані працівники
(у 2014 році –
39,4%).
Внесок фізичних осіб-підприємців в економіку області збільшився з 15,9% у 2014р.
до 16,7% у 2015р. Ними реалізовано продукції (товарів, послуг) на 10,8 млрд.грн (на
34,4% більше, ніж у 2014р.), що склало 2,7% обсягу продукції фізичних осіб-підприємців
в цілому по Україні.
У структурі реалізації суб’єктів господарювання фізичними особами-підприємцями
забезпечено 85,6% обсягів у сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, 78,3% –
тимчасового розміщення й організації харчування,
72,4% – інформації та
телекомунікацій, 41,6% – охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги, 37,7% – в
операціях з нерухомим майном, 34% – у професійній, науковій та технічній діяльності,
33,2% – у сферах освіти, 28,8% –
оптової та роздрібної торгівлі; ремонті
автотранспортних засобів та мотоциклів, 22,3% – на транспорті, у складському
господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.

В.о.начальника

Ю.О. Макар
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Прес-випуск
До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку
Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери
телекомунікацій області забезпечують 69 підприємств-операторів та провайдерів
(юридичних осіб), якими за січень–вересень 2016 року користувачам надано послуг на
суму 810,5 млн.грн або на 2% більше, ніж за відповідний період попереднього року.
Майже дві третини загального обсягу послуг (66%) надано населенню, що у розрахунку на
одного мешканця області склало 387,8 грн. Крім того, телекомунікаційні послуги
надають і фізичні особи-підприємці.
Серед видів зв’язку найбільший попит має мобільний, який забезпечує близько 70%
загального обсягу доходів від наданих послуг зв’язку. За кількістю його абонентів серед
регіонів України Івано-Франківщина посідає 14 місце. На початок жовтня 2016 року
абонентська база мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, із яких 1,5
млн. – населення. Так як значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно
послугами різних операторів мобільного зв’язку, число абонентів перевищує кількість
мешканців області.
Разом з тим, спостерігається тенденція до зменшення кількості жителів області, які
користуються послугами стаціонарного зв’язку. Кількість телефонних апаратів,
встановлених в мережі загального користування, станом на 1 жовтня 2016 року склала
140,4 тис. проти 168,2 тис. на аналогічну дату торік. Зі 100 сімей області лише 31
продовжує користуватися стаціонарним зв’язком, серед міського населення цей показник
склав 47 сімей, серед сільського – 18.
Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено
в Україні у 1994 році, а історія цього професійного свята пов’язана з виходом в ефір
першої в Україні радіопрограми у Харкові
16 листопада 1924 року.
Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку! Прийміть сердечні вітання з
нагоди професійного свята. Бажаємо вам невичерпної енергії, творчих звершень, лише
хороших новин, здоров’я, миру та злагоди.

В.о.начальника

Ю.О. Макар
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Прес-випуск
До Дня працівників сільського господарства
Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна з
пріоритетних галузей економіки регіону, частка якої у валовій доданій вартості області
складає майже 12%. Тут зосереджено більше чверті зайнятого населення області,
забезпечується 2,4% загальнодержавних обсягів продукції сільського господарства. За
темпами виробництва продукції сільського господарства за січень–жовтень 2016р. область
посіла 16 місце в державі.
На початок листопада п.р. всіма категоріями господарств більше, ніж на відповідну
дату торік, зібрано зернових культур (у початково оприбуткованій вазі) на 1,4% і
одержано 646,1 тис.т, соняшнику на зерно (у початково оприбуткованій вазі) – у 1,6 раза
(45,5 тис.т), картоплі – на 3,4% (974,9 тис.т), овочів – на 1,6% (169,9 тис.т), менше зібрано
ріпаку – на 2,6% (56,2 тис.т), сої – на 7% (21 тис.т). Вищою, ніж у попередньому році є
урожайність більшості сільськогосподарських культур (крім соняшнику та цукрових
буряків).
Для забезпечення урожаю 2017 року аграріями області озимі на зерно та зелений
корм посіяно на площі 86,6 тис.га, що на 4,6% більше, ніж роком раніше, з них 58 тис.га
займають озимі на зерно, 28,4 тис.га – ріпак на зерно.
Виробництво м’яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій масі) у січні–
жовтні п.р. склало 93,1 тис.т або 94,1% до рівня відповідного періоду 2015р., молока –
397,3 тис.т (98,5%), яєць – 374,1 млн.шт (70,1%). У всіх категоріях господарств станом на
1 листопада п.р. утримувалось 169,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 2,1% менше, ніж
на 1.11.2015р.), у тому числі 99,5 тис. голів корів (на 1,3% менше); 337,4 тис. голів свиней
(на 1,4% більше), 30,9 тис. голів овець та кіз (на 2,2% менше), та 4,6 млн. голів птиці (на
5,4% менше).
У поточному році сільськогосподарську діяльність в області здійснювало більше
700 підприємств. Заробітна плата працівників сільського господарства у січні–вересні
2016р. склала 4814 грн на місяць, що на 14,4% більше, ніж за відповідний період 2015р. та
на 17,7% вище від середнього рівня по області.
В загальних обсягах виробництва сільськогосподарської продукції за січень–
жовтень 2016р. частка агроформувань склала 28%; ними забезпечено 54% загальнообласних обсягів виробництва зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу),
45% цукрових буряків (фабричних), усі обсяги ріпаку, майже усі соняшнику та сої, 49%
м’яса, 41% яєць. В агроформуваннях утримується 65% загальної кількості свиней та 27%
птиці.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства сільського, лісового
та рибного господарства станом на 1 жовтня 2016р. становив 66,2 млн.дол. США або
7,8% загальнообласних вкладень.
Для потреб сільського господарства у 2015р. прийнято в експлуатацію приміщення
для свиней на 900 скотомісць, для овець на 10 скотомісць, зернофуражні сховища на 25,1
тис.т одночасного зберігання.
Довідково: день працівників сільського господарства відзначається в Україні
згідно з Указом Президента №428/93 від 07.10.93 р. щорічно у третю неділю листопада.
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Прес-випуск
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
міст та районів області за січень–вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2016р. загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування,
склав 847,1 млн.дол. США.
Найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на
підприємствах міст Івано-Франківська (55,1% загальнообласного обсягу інвестицій) та
Калуша (29%). Cеред районів області найбільша частка капіталу нерезидентів залучена в
економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.
Питома вага прямих інвестицій нерезидентів міста Коломиї у загальнообласному обсязі
склала 2%, Тлумацького та Долинського районів – відповідно 1,3% і 1,2%; частка інших
районів не перевищувала 0,8%.
Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2016р. порівняно з обсягом
інвестицій на початок року збільшився на 1,3%, в основному, за рахунок курсової різниці.
Зростання обсягів прямих інвестицій (на 0,2% – у 2,2 раза) відбулося у містах ІваноФранківську, Яремче, Калуші, Болехові, Рогатинському, Надвірнянському, Снятинському,
Калуському, Тлумацькому, Коломийському та Тисменицькому районах. В абсолютному
значенні найбільше зростання обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) відбулось у містах Калуші (на 5,8 млн.дол. США), Івано-Франківську (на 1,7
млн.дол.) та Тисменицькому (на 2,6 млн. дол.) районі. Водночас, у ряді міст та районів
спостерігалась динаміка зменшення прямих інвестицій, серед яких найбільше скорочення
відбулося у Городенківському районі (на 540,9 млн.дол. США).
На 1 жовтня 2016р. на одну особу в середньому по області припадало 614 дол.
США прямих іноземних інвестицій. Максимальне значення за цим показником
спостерігалось у місті Калуші – 3634,1 дол., мінімальне – у Снятинському районі – 6,1
дол. США.
У містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Болехові, Рожнятівському,
Тисменицькому, Верховинському, Надвірнянському, Долинському та Галицькому
районах найбільший обсяг капіталу закордонні інвестори спрямували у промислові
підприємства (від 59% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)). У
Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах переважна частка
прямих іноземних інвестицій залучена у підприємства сільського, лісового та рибного
господарства (71–98%).
У Снятинському районі найбільш інвестиційно привабливими для іноземних
інвесторів є підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (89%),
Богородчанському та Городенківському – оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (66% та 71% відповідно), у місті Яремче – з
тимчасового розміщування й організації харчування, де зосереджено 48% іноземного
капіталу.
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Прес-випуск
Прийняття в експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних споруд за
містами та районами області у січні–вересні 2016 року
Середній розмір помешкання по області становив 132 м2 загальної площі. Серед
міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у
Яремчанській (228 м2), найнижче – у Івано-Франківській (81 м2) міських радах.
Із об’єктів соціальної сфери у січні–вересні 2016р. прийнято в експлуатацію
загальноосвітній навчальний заклад в місті Бурштині, кардіологічні палати центральної
районної лікарні в Долинському районі, амбулаторно-поліклінічні заклади в містах ІваноФранківську, Коломиї, Богородчанському, Долинському та Рожнятівському районах,
фізкультурно-оздоровчий комплекс в місті Івано-Франківську, спортивний зал в
Тлумацькому районі, спортивний майданчик в Коломийському районі, критий басейн для
плавання в місті Калуші та сцену на стадіоні в Калуському районі.
Протягом січня–вересня 2016р. в області прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і
потужностей, серед яких установка для виробництва вібропресованої Головне управління
статистики інформує. У січні–вересні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 334,9
тис.м2 загальної площі житла, що на 25,6% менше порівняно з відповідним періодом
минулого року.
В територіальному розрізі зменшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла
відбулося у місті Болехові, Калуському, Галицькому, Снятинському, Тисменицькому,
Городенківському та Долинському районах на 7,3–16,1%; у містах Калуші, Коломиї,
Яремче, Надвірнянському, Тлумацькому та Рогатинському районах – на 24,7–42,3%, в
обласному центрі – у 2 рази. Більше, ніж у січні–вересні 2015р. прийнято в експлуатацію
житла у місті Бурштині (на 6,5%), Богородчанському (на 4,1%), Косівському (на 6,4%),
Рожнятівському (на 6,4%), Коломийському (на 31,3%) та Верховинському (в 1,8 раза)
районах.
За обсягами прийнятого в експлуатацію житла першість посідає Івано-Франківська
міська рада (23,7% загальнообласного обсягу). Також значною є частка Тисменицького
(12,8%), Коломийського (7,8%), Надвірнянського (6,6%), Богородчанського (6,3%),
Косівського (6,2%) та Рожнятівського (6,1%) районів. Частка міст Коломиї, Калуша,
Яремчанської міської ради, Калуського, Долинського та Снятинського районів
коливається в межах від 4,6% до 2,1%, решти районів – не перевищує 2%.
У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2,4 тис.м2 житла, що відповідає 4
місцю серед регіонів України. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником
складає 16,1 раза: максимальне значення у січні–вересні 2016р. спостерігалося в Яремчанській
міській раді бетонної продукції в місті Івано-Франківську, відділення приготування паст в
місті Калуші, деревообробний цех у Рожнятівському районі, майстерня по виробництву
меблів у Косівському районі, свердловина газова з розвідувального буріння в Снятинському
районі, місцеві трубопроводи для транспортування газу в Долинському, Коломийському і
Рожнятівському районах, очисні споруди в місті Галичі, система оборотного водопостачання в
Тлумацькому районі, заклади громадського харчування в містах Івано-Франківську, Коломиї,
Коломийському,
Косівському та Тисменицькому районах, автостанція у Рожнятівському районі, станції
технічного обслуговування автомобілів у Долинському та Коломийському районах,
автомобільна заправна станція у Долинському районі, готель в Яремчанській міській раді,
готельно-відпочинковий комплекс в Тисменицькому районі та інші.
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Прес-випуск
Зовнішня торгівля міст і районів області
послугами за 9 місяців 2016 року
Головне управління статистики в області інформує.
Зовнішньоторговельні операції послугами за 9 місяців 2016р. здійснювали 114
суб’єктів господарської діяльності районів та міст обласного значення.
У м.Івано-Франківську послуги зарубіжним партнерам надавали 48 підприємств, у
м.Калуші – 23, у Тисменицькому районі – 7, у м.Коломиї, Долинському та
Рожнятівському районах – по 6, у м.Яремче – 5, у решті міст та районів – по 1–2.
Найбільша частка експорту послуг належала суб’єктам м.Івано-Франківська (63,7%
загальнообласних обсягів). Вагомими були і обсяги послуг, які надали підприємства і
організації Тисменицького (18,5%) і Долинського (5,8%) районів та міст Калуша (5,2%) і
Коломиї (3,4%).
У порівнянні з 9 місяцями 2015р. обсяги експорту послуг, які надавали суб’єкти
господарювання Долинського району, скоротилися в 1,5 раза, м.Калуша – на 29,3%,
Тисменицького району – на 6,4%, а міст Івано-Франківська та Коломиї – зросли
відповідно на 25,8% та 13,9%.
Підприємства м.Коломиї надавали послуги в основному партнерам з Європи
(99,4%), Тисменицького району – з Європи (56,8%) та Азії (43,2%), Долинського – з
Європи (58,8%), Америки (24,5%) та Азії (16,7%), м.Яремче – Європи (45,7%), країн
СНД (35%), Азії (14%). Понад 40% обсягу послуг, наданих суб’єктами господарської
діяльності м.Калуша, належало країнам Азії (в основному Кіпру), 38,5% – країнам
Європи, 17,1% – країнам СНД.
Основу експорту послуг Тисменицького району та м.Коломиї складали послуги з
переробки матеріальних ресурсів, м.Калуша – послуги з переробки матеріальних ресурсів
та транспортні, Долинського району – транспортні
та у сфері телекомунікацій,
комп’ютерні та інформаційні послуги, м.Яремче – послуги, пов’язані з подорожами.
Вагома частка отриманих з-за меж країни послуг припадала на підприємства та
організації міст Івано-Франківська (50,3%) і Калуша (9,6%), Рожнятівського (8,4%) і
Долинського (7%) районів. Обсяги послуг, які отримали суб’єкти Рожнятівського
району, зросли з 14,2 тис.дол. США за 9 місяців 2015р. до 1 млн.дол. США у
відповідному періоді 2016р. Порівняно з 9 місяцями 2015р. зросли і обсяги послуг, надані
суб’єктам Долинського району (в 1,9 раза) та зменшилися – суб’єктам м. Калуша (на
27,1%).
Основна частка отриманих послуг (65,5% у Долинському районі, 79% у м. Калуші,
98,8% у Рожнятівському районі) припадала на країни Європи.
Підприємства та організації м.Калуша здійснювали імпорт ділових, транспортних
послуг, послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг і послуг,
пов’язаних з подорожами, Долинського району – транспортних та пов’язаних з
подорожами, Рожнятівського – транспортних послуг.
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Прес-випуск
Інвестиційне забезпечення економіки
міст та районів області за січень–вересень 2016 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2016р. у розвиток
економіки Івано-Франківської області вкладено 4521 млн.грн капітальних інвестицій.
Суттєві обсяги коштів використано підприємствами обласного центру – 40,1%
загальнообласного обсягу, Тисменицького – 11,2%, Калуського – 4,8%, Снятинського –
4,2% районів та Яремчанської міської ради – 7,5%.
У розрахунку на одну особу населення області освоєно 3276,8 грн капітальних
інвестицій. За цим показником Івано-Франківщина посіла 13 місце серед регіонів України.
У територіальному розрізі співвідношення між максимальним та мінімальним
обсягом інвестицій у розрахунку на одну особу становило 20,4 раза. Найбільше коштів на
одного мешканця освоєно у містах Яремче (15093,7 грн), Івано-Франківську (7334,1 грн)
та Тисменицькому районі (6120,4 грн), найменше – у Тлумацькому (740,5 грн),
Верховинському (889,7 грн) районах та місті Бурштині (814,8 грн). Більше, ніж у
середньому по області, освоєно інвестицій на одну особу у Калуському районі (3594 грн).
У структурі фінансування капітальних інвестицій, серед міст та районів області,
найбільша питома вага коштів населення на будівництво житла спостерігалася у
Верховинському (87,5%), Косівському (79,1%), Надвірнянському (74,9%), Коломийському
(71,2%), Рожнятівському (53,4%), Тлумацькому (50%), Галицькому (48,4%),
Богородчанському (47,9%) районах, містах Бурштині (75,5%) та Коломиї (43,8%) власних
коштів підприємств та організацій – у Рогатинському (81,4%), Калуському (70,1%),
Городенківському (67,4%), Тисменицькому (63,9%), Снятинському (60,4%), Долинському
(44%) районах та містах Яремче (70,4%), Івано-Франківську (67,1%) та Калуші (61,7%).
За обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли м.Івано-Франківськ
(30,6% загальнообласного обсягу), Тисменицький (10,4%), Надвірнянський (7%),
Косівський (6,8%), Коломийський (6,5%) райони та м.Яремче (5,8%).
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