Прес-випуск
Інвестиційне забезпечення економіки міст та районів області
за січень–вересень 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2017р. у
розвиток економіки Івано-Франківської області вкладено 5387,7 млн.грн капітальних
інвестицій.
Суттєві обсяги коштів використано підприємствами обласного центру
(28,6% загальнообласного обсягу) та Тисменицького району (27,8%). Частка
підприємств Рожнятівського району становить 7,1%, Яремчанської міської ради,
Снятинського, Надвірнянського, Калуського районів та міста Калуша – 3,1–3,8%,
Галицького, Рогатинського, Косівського, Городенківського, Коломийського,
Долинського, Богородчанського районів та міста Коломиї –
1,2–2,8%, міст
Бурштина, Болехова, Верховинського і Тлумацького районів – 0,3–0,8%.
У розрахунку на одну особу населення області освоєно 3908,6 грн капітальних
інвестицій. У територіальному розрізі співвідношення між максимальним та
мінімальним обсягом інвестицій у розрахунку на одну особу становило 21,7 раза.
Найбільше коштів на одного мешканця освоєно у Тисменицькому районі (18 тис.грн),
містах Яремче (7,3 тис.грн), Івано-Франківську (6,2 тис.грн) та Рожнятівському
районі (5,2 тис.грн), найменше – у Тлумацькому районі (831,3 грн), Верховинському
районі (1100,4 грн) та місті Бурштині (1132,9 грн).
У структурі фінансування капітальних інвестицій в цілому по області 55,9%
загального обсягу становила частка власних коштів підприємств та організацій, 24,1%
– коштів населення на будівництво житла. Серед міст та районів області найбільша
питома вага власних коштів підприємств та організацій спостерігалася у
Рогатинському (91,1%), Тисменицькому (86,2%), Калуському (75,1%), Снятинському
(61,4%), Городенківському (51,4%) районах та містах Калуші (64,9%), ІваноФранківську (54,3%) і Болехові (40%), коштів населення на будівництво житла – у
Косівському
(78%),
Коломийському
(68,1%),
Надвірнянському
(63,9%),
Верховинському
(63,4%),
Тлумацькому
(48,2%),
Долинському
(43,4%),
Богородчанському (41,7%) і Галицькому (34,5%) районах, містах Коломиї (64,7%),
Яремче (58,1%) та Бурштині (57,5%).
У житлове будівництво в області вкладено 1578,6 млн.грн капітальних
інвестицій. За обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли м.ІваноФранківськ (30,6% загальнообласного обсягу), Тисменицький (10%), Надвірнянський
(8%), міста Коломия (6%), Яремче (7,5%), Коломийський (5,6%) і Косівський
(5,4%) райони.
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