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Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні–серпні 2017 року
Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2017р.
підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
27,1 млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.
Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Бурштина (26%
загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (25,1%), Калуша (12,8%), а також
Тисменицького (11,5%), Долинського (6,5%), Рожнятівського (5,9%) та
Надвірнянського (4%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств
Рогатинського району склала 1,9%, м.Коломиї – 1,2%, м.Яремче – 1,1%,
Снятинського району – 0,9%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,6%,
м.Болехова – 0,5%, Городенківського – 0,4%, Калуського та Косівського районів – по
0,3%, Коломийського – 0,2%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції
реалізовано на 19,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у
містах Бурштині (452 тис.грн), Калуші (51,5 тис.грн), Івано-Франківську (26,9
тис.грн), Тисменицькому (37,6 тис.грн), Долинському (25,4 тис.грн) та
Рожнятівському (21,8 тис.грн) районах.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 53,5%
займала енергія, 34,5% – товари проміжного споживання, 9,1% – споживчі товари
короткострокового та тривалого використання, 2,9% – інвестиційні товари.
Частка енергії в загальному обсязі реалізації була переважаючою у містах
Бурштині (99,6%), Івано-Франківську (65%), Долинському (79,7%), Косівському
(76,3%), Калуському (52,4%), Надвірнянському (47,1%) районах; товарів
проміжного споживання – у містах Яремче (99,3%), Калуші (68,6%), Коломиї
(64,7%), Рожнятівському (98,8%), Тисменицькому (91,9%), Тлумацькому (68,4%),
Снятинському (67,3%), Верховинському (63,9%), Богородчанському (46,7%)
районах; споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у
місті Болехові (54,8%), Городенківському (90,1%), Коломийському (52,8%),
Галицькому (51,1%), Рогатинському (42,8%) районах.
Частка інвестиційних товарів в обсягах реалізації вищою, ніж в середньому
по області, була у містах Івано-Франківську (9,2%), Калуші (3,2%) та Калуському
районі (25,5%).
Довідки за телефоном: (0342)79-20-08; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
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